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Περιπέτεια 
µε άρωµα εξωτικό 

1942. Ο κόσµος φλέγεται. Η Σαµπά έχει 
µεγαλώσει στο λιµάνι του Κάρντιφ, παρέα 
µε τιςλιβανέζικες ιστορίες του πατέρα της 
και τα τούρκικα τραγούδια της γιαγιάς της. 
∆ιψά να γνωρίσει τον κόσµο και κατατάσσεται 

στην ειδική υπηρεσία του στρατού 
που ψυχαγωγεί τις µονάδες στο µέτωπο. 
Η Σαµπά θα βρεθεί στο Κάιρο, την Κωνσταντινούπολη, 

τη Βηρυτού, την Αλεξάνδρεια. 
Κάνοντας παρέα µε πράκτορες, διπλωµάτες, 

κινηµατογραφικούς αστέρες και 
λαθρέµπορους, διαπιστώνει ότι κάποιοι 
θέλουν τη φωνή της, κάποιοι τη φιλία της 
κοι κάποιοι τα µυστικά που έχει σταλθεί 
να ανακαλύψει. 

ΛΕΥΚΩΜΑ 

ΑΝΤΟΝΗΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ 
ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ι∆ΚΠΚΓΕΙ4 ΧΡΜΙΘΖ 
TON»YTQN 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΥΣΤΙΣ, IB' ΕΚ∆ΟΣΗ), 
ΣΕΛ 354, ΤΙΜΗ 30 ΕΥΡΟ 

Γνωριµία µ' έναν 
υπέροχο κόσµο 

Ο Αντώνης Αλιµπέρτης µάς συστήνει τον κόσµο 
των Βοτάνων, των αρωµατικών, εδώδιµων 
και καλλωπιστικών φυτών της Κρήτης. 

Η παρουσίαση τους είναι αλφαβητική και γίνεται 
σύµφωνα µε τις οικογένειες, τα γένη, τα 

είδη, τα υποείδη και τις ποικιλίες και συνοδεύεται 
από µία ή περισσότερες έγχρωµες φωτογραφίες 

τους καιµία απλή περιγραφή. Στη συνέχεια, 
προσδιορίζεται ο Βιότοπος και ο καταµερισµός 

τους στο νησί. Η αναφορά τελειώνει 
µε τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους και συχνά 
µε προτάσεις για τη χρησιµοποίησή τους. Ιδιαίτερη 

έµφαση δόθηκε στα φυτά που πρέπει 
να προσεχθούν ιδιαιτέρως, ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν δυσάρεστες συνέπειες. 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ 

Ert ΟΙΚΟ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΈΤΙ∆ΗΣ 
IN ΟΙΚΩ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. 
ΣΕΛ. 1 W. ΤΙΜΗ 11 ΕΥΡΟ 

Ιστορίες σε δωµάτια 

Βραβευµένος το 2011 µε το Βραβείο Ουράνη 
από την Ακαδηµία Αθηνών για το 

σύνολο του έργου του στο διήγηµα, ο ∆. 
Πετσετίδης παρουσιάζει εδώ, δεκαπέντε 
ιστορίες, γραµµένες σε µικρή φόρµα, οι 
οποίες ξετυλίγονται µε αφορµή λογιώνλογιών 

δωµάτια: Αλλα που σαν περίκλειστο 
όστρακο παγιδεύουν τους ήρωες, άλλα 

στα οποία έζησαν επί χρόνια πολλά και 
σηµατοδοτούν την ύηορξή τους, άλλα στα 
οποία βρήκαν καταφύγιο και αγκαλιά, άλλα 

που τους άφησαν την ιλαρυντική γεύση 
µιας ανάµνησης, αλλά τα οποία έγιναν 

το σκηνικό της ίδιας της Ιστορίας. 
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