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Πειρατική ιστορία 
To 1685, σι µέρες της αδελφότητας την οποία 
έχουν συγκροτήσει κάποιοι πειρατέςπου παραµένουν 

πιστοί στον βασιλιά της Γαλλίας, µε την 
ονοµασία «ΑδελφοίτηςΑκτής», είναι µετρηµένες. 

Ο Λουδοβίκος Ι∆' έχει συνάψει ειρήνη µε 
την Ισπανία, και τα πλοία των φλιµπουστιέρων 
της Καραϊβικής που έχουν ορµητήριοτηνΤορτούγα 

-που είναι και ο τίτλος του βιβλίου- δεν 
είναι πλέον ευπρόσδεκτα. Ενας νέος κυβερνήτηςέχει 

αναλάβει την εξουσία στο νησί και θέλει 
άµεσα να αποκαταστήσει τηντάξη. Ενας Πορτογάλος 

λοστρόµος µε σκοτεινό παρελθόν, ο Ροζέριο 
ντε Κάµπος αιχµαλωτίζεται από τους πειρατές 
και στρατολογείται διά της βίας. Βρίσκεται 

έτσι να ζει ανάµεσα σε ανθρώπους που ζουν 
µια ζωή απείθαρχη, γεµάτη εκρήξεις αγριότητας. 

Η Τορτούγα, άντρο της θεωρητικά πιστής 
στη Γαλλία Φιλιµπούστα, έχει τα χαρακτηριστικά 

µιας δηµοκρατίας όµωςταυτόχρονα βασίζεται 
στους νόµους της αυστηρής δουλοκτησίας. 
Ο Ροζέριο, έχοντας περάσει στην υπηρεσία 

του σκυθρωπού ιππότη Ντε Γκραµόν, συµµετέχει 
στην τελευταία µεγάλη περιπέτεια των 

πειρατών τηςΤορτούγα: την αιµατηρή άλωση 
τηςπόληςτου Καµπέτσε, σπςµεξικανικέςακτές. 
Ταυτόχρονα, βιώνει έναν µεγάλο έρωτα για µια 
Αφρικανή σκλάβα, n οποία θέλγει και τον βιο 
τον Ντε Γκραµόν. To ταξίδι τηςεπιοτροφήςσύντοµα 

θα µετατραπεί σε τραγωδία. Τι προµηνύει 
το τέλος της Τορτούγα; 
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Γράψ' το κι έγινε! 
«Η Τρελούτσικη ηλιαχτίδα θέλει να γίνει φίλη 
των παιδιών γιατί της αρέσει να παίζει, να ταξιδεύει 

παντού και να λέει τρελά παραµύθια. 
Νοµίζω πως θα 'θελε να γίνει και συγγραφέας 

αλλά υπάρχει ένα πρόβληµα: τα µολύβια 
της είναι µαγικά, κι ό,τι γράψει µ' αυτά θα γίνει 

αλήθεια». 
Επανέκδοση του κλασικού βιβλίου τηςδιακεκριµένηςσυγγραφέα, 

κριτικού και εκπαιδευτικού 
Ζωής Βαλάση, «Τα µαγικά µολύβια», µετις 

περιπέτειες και τα ταξίδια τηςτρελούτσικης ηλιαχτίδας 
που πρωτοκυκλοφόρησετο 1981 και 

έχει αγαπηθεί από γενιές αναγνωστών. 

Η Βιβλιοθήκη Tns Real 
ΞεφυΒΗίζουµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε . ^^^^^l^k 

∆ικαστικό θρίπερ-σπουδή πάνω στην «καρδιά» tns οικογένειας 

«Υπόθεση Jacob» 
. Συγγραφέας: Γουίλιαµ Λάντεϊ 

(j Μετάφραση: Μαρία Κωνσταντούρου 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, σελ. 552 

William Landay 

«ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕ αν µιλούσα; 
Εγώ; Κάθε άλλο. Προσωπικά 

ήµουν φτιαγµένος από ατσάλι, 
σαςτ7 ορκίζοµαι. Υπάρχει µια πιο 
πεζή εξήγηση: σεν δόθηκε ποτέ n 
ευκαιρία.∆ενυπάρχει κατάλληλη 
ώρα για να ανακοινώσειςστη γυναίκα 

σου πως είσαι ο γιος ενός 
δολοφόνου». 

Σε ένα προάστιο της Βοστόνης 
ένας έφηβος δολοφονείται άγρια. Ο διακεκριµένος 

βοηθόςεισαγγελέα Αντριου Μπάρµπερ 
δεν διστάζει να αναλάβει προσωπικά 

την υπόθεση, παρότι το θύµα ήταν συµµαθητήςτου 
γιου του. Οι κάτοικοι είναι µουδιασµένοι 

από το σοκ, αλλά έχουν εµπιστοσύνη 
στη ∆ικαιοσύνη και σης ικανότητες του 

Αντριου. Αναπάντεχα, έρχονται στην επιφάvaa 
στοιχεία που υποδεικνύουν ως βασικό 

ύποπτο τον γιο του Αντριου, τον Τζέικοµπ, 
έναν δυσπρόσιτο έφηβο κλεισµένο στον εαυτό 

του. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης οργιάζουν, 
φήµες διαδίδονται στη µικρή πόλη, 

άνθρωποι συνθλίβονται χωρίς ελαφρυντικά. 
Ο Αντριου Μπάρµπερ θα αντιµετωπίσει 

τροµαισικά ηθικά διλήµµατα και µε κάθε τίµηµα 
θα προσπαθήσΒ να σώσειτονγιοτου. 

Βαθιά µέσα του γνωρίζει ότι είναι 
αθώος αλλά δεναρκείη δύναµη 
τηςψυχήςγια να πείσει τουςενόρκους. 

Οταν τα κίνητρα όλων των 
πρωταγωνιστώναποκαλυφθούν, 
ο χορόςτων σκιών θα µετατραπεί 
σε θρίλερ µε απρόβλεπτο ένοχο. 
«Απότιςπρώτεςσελίδεςτης'Ύπόθεσης 

Jacob", ήξερα ότι αυτό το 
βιβλίο ήταν ξεχωριστό», δήλωσε 

n Τσέβι Στίβενς συνάδελφος- συγγραφέας 
των αστυνοµικών θρίλερ «Η εξαφάνιση» και 
«To στίγµα». «Εκτόςαπό δικαστικό δράµα που 
συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία νοµικού και 
ψυχολογικού θρίλερ, είναι µια σπουδή πάνω 
στην "καρδιά" τηςοικογένειαςκαι όσο το διαβάζετε 

θα ραγίσει τη δική σας». 
Ο συγγραφέας Γουίλιαµ Λάντεϊ γεννήθηκετο 

1963 στη Βοστόνη. To πρώτο του µυθιστόρηµα, 
Mission Flats, κέρδισε το βραβείο 

Dagger ως το καλύτερο ντεµπούτο από τη 
Βρετανική Ενωση Συγγραφέων Αστυνοµικών 
Βιβλίων. To δεύτερο µυθιστόρηµα του, The 
Stranger, ήταν υποψήφιο για βραβείο κριτικών 

ωςτο κορυφαίο αστυνοµικό του 2007. 
Η «Υπόθεση Jacob»τον εδραίωσε σηςλι'στες 
των συγγραφέων µπεστ σέλερ. 

Ιδιόρρυθµο* δικοµµατισµό* 

κατρείς αποικίες-«επαρχίες» του βρετανικού στέµµατος, 
που έγιναν π ισχυρότερη δύναµη της υφηλίου. 

Μια αδύναµη και πολλαπλά οριοθετπµένπ κεντρική 
εξουσία, µε έναν παντοδύναµο πρόεδρο στην ηγεσία. 

Μια χώρα πρόθυµη να πραγµατοποιεί επίδειξη 
δύναµης. Μια κοινωνία µε αναρίθµητες ταυτότητες, 
οι οποίες σχεδόν πάντα εκφράζονταν πολιτικά µέσα 
από δύο µόνο πολιτικές δυνάµεις. Αυτές τις ιδιαιτερότητες 

του πολιτικού συστήµατος των ΗΠΑ επιχειρεί να 
ερµηνεύσει το ενδιαφέρον ιστορικό βιβλίο «To πολιτικό 

σύστηµα των ΗΠΑ». 
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To πολιτικό σύστηµα των ΗΠΑ 
Ένας ι&ορρυβµσς δικοµµατισµός 
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Επόµενο µετρό 
2034:0 κόσµοςολόκλπροςείναι έναςσωρόςαπόερείπια. 

Η ραδιενέργεια καθιστά 
τις µισοκατεστραµµένες πόλεις ακατάλληλες 

για τη ζωή. Και, σύµφωνα µε φήµες 
πέρα από τα όριά τους εκτείνονται 

ατέλειωτεςπυρποληµένεςέρηµοι και ζούγκλες 
από µεταλλαγµένα δάση. Κανείς 

όµως δεν ξέρει στα σίγουρα τι βρίσκεται 
εκεί. Μόλις µερικές δεκάδες χιλιάδες 

άνθρωποι αρνούντάι να πιστέψουν ότι 
n εποχή του ανθρώπου έχει τελειώσει. ∆εν ξέρουν 

αν έχουν διασωθεί και κάποιοι άλλοι πσν 
αυτοίείναι οι τελευταίοι άνθρωποι στον πλανήτη. 

Ζουν στο µετρό της Μόσχας το µεγαλύτερο 
αντιπυρηνικό καταφύγιο αη' όσα χτίστηκαν 

ποτέ, µε τους σταθµούς να έχουν µετατραπεί 
σε κράτη-νάνους. Εδώτα αισθήµατα παραχωρούν 

τη θέση τους στα ένστικτα, το κυριότερο 
από τα οποία είναι αυτότηςεπιβίωσπς. Επιβίωση 

πάση θυσία. Μετά το συγκλονιστικό «Μετρό 
2033», έρχεται το «Μετρό 2034», που υπόσχεται 

να σας κόψει και πάλι την ανάσα. 
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Ο Τζόναθαν Λάντρι αντιµετωπίζει πολλά 
ήροβλήµατα. Υστερα από µια παράξενη 

συνάντηση µε έναν µακρινό συγγενή 
του, τον Τζούλιαν Μαντλ, πρώην 

µεγαλοδικηγόρο που εγκατέλειψε ξαφνικά 
τα πάντα για να ταξιδέψει στα Ιµαλάια, 
ο Τζόναθαν καλείται να ταξιδέψει 

κι αυτός στις τέσσεριςάκρεςτης Γηςγια 
να συλλέξει τα γράµµατα που κρύβουν 
τα εκπλπκηκά µυστικά πόυ είχε ανακαλύψει 

οΤζούλιαν. Στο βιβλίο«Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του», µέσα από αυτό 

το περιπετειώδεςταξίδι που οδηγείτον Τζόναθαν 
από τα αισθησιακά τάνγκο µπαρ στο Μπουένος 
Αϊρεςκαιτιςσκοτεινέςκατακόµβεςοτο Παρίσι έως 
τους ολόφωτουςουρανοξύστεςτηςΣανγκάης και 
την απόκοσµη έρηµο τηςΣεντόνα, ο συγγραφέας 

των 11 µπεστ σέλερ Ρόµπιν Σάρµα αποκαλύπτει 
µυστικά που µαςβοηθούννα ανακαλύψουµε 

την προσωπική µαςδύναµη, να αφουγκραστούµε 
τον αληθινό εαυτό µας και να ζήσουµε χωρίς 

φόβο τα όνειρά µας. 
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