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Μόσχα, 1936. Η Μεγάλη Εκκαθάριση του Στάλιν ξεκινά.
Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται δολοφονημένη σε μια παρο-
πλισμένη εκκλησία, με το ακρωτηριασμένο της σώμα εκτε-
θειμένο σε δημόσια θέα πάνω στην Αγία Τράπεζα.

Την υπόθεση καλείται να διερευνήσει ο αστυνόμος της
Διεύθυνσης Ποινικών Ερευνών και Λοχαγός της Πολιτοφυ-
λακής της Μόσχας, Αλεξέι Ντμιτρίεβιτς Κόρολεφ, ακριβώς
τη στιγμή που έχει επιτέλους αρχίσει να απολαμβάνει τους
καρπούς των πολύ καλών του επιδόσεων στην εξιχνίαση ε-
γκλημάτων. Όταν όμως ανακαλύπτει ότι το θύμα είναι Αμε-
ρικανή πολίτης, στην έρευνά του παρεμβάλλεται η ΝιΚαΒε-
Ντέ, η σκληρή και τρομακτική μυστική αστυνομία της Ρω-

σίας. Το κάθε βήμα του
Κόρολεφ ελέγχεται α-
σφυκτικά από τη ΝιΚα-
ΒεΝτέ και η παραμικρή
λάθος κίνηση μπορεί να
τον στείλει στη Ζώνη -
το σύστημα φυλακών
και στρατοπέδων κατα-
ναγκαστικής εργασίας
στην παγωμένη Σιβηρία,
όπου καταλήγουν όλοι οι
εχθροί, πραγματικοί και
φανταστικοί, του Σοβιε-
τικού Κράτους.  Πολύ
σύντομα ο Κόρολεφ θα
ανακαλύψει ότι απειλούνται όχι μόνο οι ηθικές αρχές και τα
πολιτικά του ιδανικά, αλλά και αυτή η ίδια η ζωή του…

Ο William Ryan είναι Ιρλανδός συγγραφέας που ζει
στο Λονδίνο εδώ και αρκετά χρόνια. Αφού ολοκλήρωσε νο-

μικές σπουδές στο Δουβλίνο, έλαβε άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος στο Λονδίνο και στη συνέχεια εργάστηκε ως εσω-
τερικός νομικός σύμβουλος στο City. Στον ελεύθερό του
χρόνο έγραφε κατά καιρούς σενάρια για την τηλεόραση και
τον κινηματογράφο, ώσπου τελικά αποφάσισε να ασχοληθεί
με τη συγγραφή. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη
δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο St. Andrews το
2005.  

Το συγγραφικό του ντεμπούτο, Ο Ιερόσυλος, είναι το
πρώτο από μια σειρά μυθιστορημάτων με θέμα τις περιπέ-
τειες του Αλεξέι Κόρολεφ, αστυνόμου που εργάζεται στη
Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών της Πολιτοφυλακής της Μό-
σχας στη δεκαετία του '30. Ο William Ryan είναι παντρε-
μένος και ζει στο Δυτικό Λονδίνο.
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• ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  ΔΙΟΠΤΡΑ
Συγγραφέας: William Ryan

ΟΣπύρος Παπασπύρου κάποτε βρισκόταν στην κορυ-
φή του κόσμου. Γόνος ιστορικής οικογένειας, πά-

μπλουτος, ικανός επιχειρηματίας απολάμβανε την αίγλη
των ισχυρών και μια ζωή χωρίς προβλήματα.

Ο Ροτίμι γεννήθηκε και μεγάλωσε σ' ένα χωριό της
Αφρικής, μακριά από τον πολιτισμό των δυτικών, αλλά
γεμάτος από εκείνα τα αγαθά που μόνο η επαφή με τη φύ-
ση και τη μάνα Γη μπορεί να προσφέρει. 

Αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντιούνται στο σήμερα,
χάρη σ' ένα μυστηριώδες σχέδιο που μόνο η μοίρα θα
μπορούσε να εξυφάνει. Μια συνάντηση που θα πυροδοτή-
σει συγκλονιστικές εξελίξεις που θα σημάνουν το τέλος

του κόσμου τους, όπως
τον ήξεραν…

Να… πώς να πει κα-
νείς… πρώτη φορά έ-
νιωθε τον εαυτό του σε
σχέση με την πόλη.

Σαν κομμάτι της.
Σαν αναπόσπαστο εξάρ-
τημά της.

Λες και τόσα χρόνια
φορούσε ένα ζευγάρι
γυαλιά με παραμορφωτι-

κούς φακούς που δεν του επέτρεπαν να δει τίποτα πέρα α-
πό τη μύτη του, αυστηρά, και τώρα αυτά τα γυαλιά ξαφνι-
κά έσπασαν κι άρχισε να βλέπει την πόλη και τον κόσμο
γύρω του με άλλα μάτια και με αισθήσεις που, τόσα χρό-

νια βυθισμένος καθώς ήταν στο μικρόκοσμό του, είχε ξε-
χάσει ότι είχε, αλλά τώρα τον θυμήθηκαν αυτές και επέ-
στρεψαν κοντά του επιτακτικές και αποφασισμένες και
τον γέμισαν με μια πρωτόφαντη, παράξενη επίγνωση, που
σχεδόν τον τρόμαξε.

Η Αναστασία Καλλιοντζή γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης το 1995 και από το 1997 ασκεί τη
μαχόμενη δικηγορία, διατηρώντας δικηγορικό γραφείο
στην Αθήνα.

• ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΟΠΤΡΑ 
Συγγραφέας: Αναστασία Καλλιοντζή

Σελίδες:  608
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 18. 00 €

Ηηρωίδα βιώνει μια καθημερινότητα ήρεμη. Εξαιρώ-
ντας ίσως τη θανάσιμη μέλλουσα πεθερά της και κά-

τι… μικροατασθαλίες του παρελθόντος που δεν φαίνονται
να την αφήνουν να ηρεμήσει...
Η αδερφή της ζει με το σύνθημα «άδραξε τη μέρα». Ή

ό,τι άλλο της γυαλίσει!
Και η γιαγιά τους μπορεί να θυμίζει διασταύρωση

Σφίγγας και στρατηγού εν αποστρατεία, όμως τα μυστικά
που κρύβει στην ψυχή της είναι αυτά που θα αγγίξουν τε-
λικά τις καρδιές όλων.
Ένα ερωτικό, χιουμοριστικό ταξίδι των τριών γυναικών

στην Αίγυπτο του 2009.

Ένα ρομαντικό, α-
τμοσφαιρικό «ταξίδι»
της γιαγιάς στην Αλε-
ξάνδρεια του 1943.
Όταν αυτές οι δύο

περιπλανήσεις καταλή-
ξουν στον ίδιο προορι-
σμό, ίσως μια δεύτερη
ευκαιρία αλλάξει την
πορεία της ζωής για
πάντα.
Κάποιες φορές πριν

να είναι πολύ αργά…
Μια ιστορία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.
«Ρίχνω μια ματιά στα χρώματα του ορίζοντα. Όλα δύ-

ουν, ναι. Κάποιες φορές, όμως, είσαι πιο έτοιμος να το δε-
χτείς. Και κάποιες άλλες, όχι. Γιατί άλλοτε βλέπεις μπρο-
στά σου μια νέα ανατολή και άλλοτε μόνο βαθύ σκοτά-
δι...»
Η Κατερίνα Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αλεξαν-

δρούπολη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος
φυσικός και έχει διδακτορικό στον ίδιο τομέα. 
Έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό,

αλλά, μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, αποφάσισε
ότι είναι καλύτερα να ταλαιπωρείται στη χώρα που γεν-
νήθηκε! 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Κυκλοφορούν από τις

εκδόσεις Λιβάνη τα βιβλία της «Μην παίρνεις κι όρκο
στον έρωτα…» και το bestseller «Πού πας, αγάπη µου!».
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• ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΟΠΤΡΑ 

Συγγραφέας: Κατερίνα Παπανικολάου

Σελίδες: 328
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 15.50 €

Σελίδες: 488
Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη

Τιμή (με Φ.Π.Α.):.18. 00 €

ΟΑγαµέµνονας Δωριάδης, ο επονοµαζόµε-
νος Αγάς, επωµίστηκε το βαρύγδουπο όνο-

µά του σε ηλικία τριών χρονών, οπότε και υιο-
θετήθηκε από το άκληρο αλλά φιλόστοργο ζεύ-
γος Δωριάδη… Πενήντα χρόνια µετά, ο Αγάς
στεκόταν απέναντι στον Πάνο Τσιαφίδη, τον δί-
δυµο αδερφό του, τον καθρέφτη του…

Οι πορείες των δύο αντρών βίοι παράλλη-

λοι και ξένοι. Μοναδικό κοινό τους σηµείο το
ταλέντο τους στο σκίτσο.  Ο Αγάς, ανίδεος για
την καταγωγή του, θα ανδρωθεί στα σοκάκια
της Κυψέλης. Τη ζωή του θα σηµατοδοτήσουν
ένοχα µυστικά, ένας γάµος συµβιβασµού αλλά
και ένας µεγάλος έρωτας. Ο Πάνος θα ξανασµί-
ξει µε τη γυναίκα που τον γέννησε και δεν θα
την αποχωριστεί ποτέ. Κοσµοπολίτης, γυναικάς,
ανήσυχος, αναζητά ακατάπαυστα και ασυνείδη-
τα τον άλλο του µισό εαυτό. Θεσσαλονίκη,
Βουκουρέστι, Μαρούσι, Παρίσι, Νέα Υόρκη…
µια ζωή διαρκώς σε κίνηση. 

Και οι δύο θα αγαπήσουν και θα αγαπη-
θούν, αλλά θα βιώσουν τόσο διαφορετικά τη
µαγεία και την οδύνη του έρωτα. Ζωές παράλ-

ληλες, διαφορετικές, µε µόνο συνδετικό κρίκο έ-
να σκίτσο…

Η Γιώτα Γουβέλη γεννήθηκε και µεγάλω-
σε στο Μεσολόγγι. Είναι απόφοιτος του Μαθη-
µατικού Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές
στην Πληροφορική και τη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων. Το πρώτο της µυθιστόρηµα, Η Μουσική
του Κόσµου, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2010
από τις εκδόσεις Διόπτρα και απέσπασε θερµές
κριτικές από τους αναγνώστες. Το Σκίτσο είναι
το δεύτερό της µυθιστόρηµα. 

Σελίδες: 440, 
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 18. 00 €
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• ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  ΔΙΟΠΤΡΑ

Συγγραφέας: Γουβέλη Γιώτα
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