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«ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ» 
Camilla Lackberg, µετάφραση 
Γρηγόρης Κονδύλης, εκδόσεις 
«Μεταίχµιο» 
To τέταρτο µπεστ σέλερ της 
συγγραφέως µε πρωταγωνιστές 
τον επιθεωρητή Πάτρικ και την 
Ερίκα. Μετά τη γέννηση της 
κόρης τους, η µέρα του γάµου 
τους πλησιάζει. Η αδελφή της 
Ερίκα, η Άννα, µένει πλέον µαζί 
µε τα παιδιά της στο σπίτι του 
ζευγαριού και, καθώς προσπαθεί 

να ξεπεράσει τη βίαιη λύση 

του γάµου της, η Ερίκα έχει αναλάβει 
τη φροντίδα των ανιψιών 

της. Παράλληλα, στην πόλη 
τους καταφθάνουν τηλεοπτικά 
συνεργεία, γιατί θα γυριστεί εκεί 
ένα νέο ριάλιτι, ενώ µια όµορφη 
αστυνοµικός προστίθεται στην 
οµάδα του Πάτρικ. Λίγες ηµέρες 

αργότερα µία από τις συµµετέχουσες 
στο ριάλιτι βρίσκεται 

δολοφονηµένη. Οι εξελίξεις 
προβληµατίζουν τον Πάτρικ, 
καθώς οι ετοιµασίες του γάµου 
αυξάνουν την πίεση στη οχέση 
του µε την Ερίκα. 

«TO ΓΙΑΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, εκδόσεις 
«Πατάκη» 
Σε αυτή την ιστορία το «Γιατί» 
είναι ένα τσαλακωµένο λήµµα, 
που ξέφυγε από το ανοιχτό παράθυρο 

ενός µεγάλου εκδοτικού 
οίκου για να ταξιδέψει σε όλο τον 
κόσµο. Θα γνωρίσει παιδιά που 

αναρωτιούνται «γιατί σ' εµένα;». 
Απογοητευµένο από τον κόσµο 
που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, 
θα φτάσει µέχρι τον ουρανό. Εκεί 
θα συναντήσει τα αστέρια - ευχές 
των παιδιών που αγωνίζονται. 
Και όσο πιο δυνατή η ευχή τόσο 
πιο έντονα το αστέρι λάµπει ελπίδα. 

Τότε το «Γιατί» καταλαβαίνει 
πως µία ελπίδα υπάρχει για να 
αλλάξει ο κόσµος: τα παιδιά. To 
πρώτο εικονογραφηµένο βιβλίο 
που αγγίζει το θέµα των παιδιών 
της κρίσης. Στις τελευταίες σελίδες 

του ο συγγραφέας καλεί τα 
παιδιά να φανταστούν το δικό 
τους «Γιατί» και να του το στείλουν. 

Τα έργα θα προβληθούν σε 
ηλεκτρονική γκαλερί στο www. 
vagelisiliopoulos.gr. 

ROBIN S. SHARMA 
τα ΜΥΣΤΙΚΑ 

του 
µοναχου C 

ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ 
TU 

Ferrari 
toy 

«ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TOY ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ FERRARI TOY» 
Robin S. Sharma, µετάφραση 
Ουρανία Τουτουντζή, εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» 
Ο Τζόναθαν Λάντρι αντιµετωπίζει 

προβλήµατα. Ύστερα από 
µια παράξενη συνάντηση µε ένα 
µακρινό συγγενή του, τον Τζούλιαν 

Μαντλ, πρώην µεγαλοδικηγόρο 
που εγκατέλειψε ξαφνικά 

τα πάντα για να ταξιδέψει στα 
Ιµαλάια, ο Τζόναθαν καλείται 
να ταξιδέψει µε τη σειρά του 

στις τέσσερις άκρες της Γης για 
να συλλέξει τα γράµµατα που 
κρύβουν τα εκπληκτικά µυστικά 
που είχε ανακαλύψει ο Τζούλιαν. 
Μέσα από αυτό το περιπετειώδες 
ταξίδι, που οδηγεί τον Τζόναθαν 
από τα αισθησιακά τάνγκο µπαρ 

στο Μπουένος Άιρες και τις σκοτεινές 
κατακόµβες στο Παρίσι ως 

τους ολόφωτους ουρανοξύστες 

της Σανγκάης και την απόκοσµη 
έρηµο της Σεντόνα, ο Robin 
Sharma αποκαλύπτει µυστικά που 
µας βοηθούν να ανακαλύψουµε 
την προσωπική µας δύναµη. 

... Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ME ΤΟΝ 
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ 

«Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ME 
ΤΟΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ» 
Αντρέας Κ. Φυλακτού, εκδόσεις 
«Τόπος» 
Ο συγγραφέας µε το βιβλίο του 
«Ο Εµπειρίκος συνοµιλεί µε τον 
Σικελιανό: Συµβολή στη µελέτη 

των πηγών και της ποιητικής του 
Ανδρέα Εµπειρίκου» µελετά τις 
λογοτεχνικές σχέσεις των δυο 
µεγάλων ποιητών όπως αυτές 
εκδηλώνονται µέσα στο έργο 
τους. Οι λυρικές ιδίως σχέσεις 
τους διερευνώνται συστηµατικά, 
για να φανερωθούν όχι µόνο ο 
λογοτεχνικός κρίκος που συνδέει 

τον Σικελιανό (των πρώτων 
δεκαετιών του 20ού αιώνα) µε 
τον Εµπειρίκο, αλλά και η σχέση 

ανάµεσα στην παλιότερη ή 
«παραδοσιακότερη» µε τη νεότερη 

και «νεωτερική» ελληνική 
ποίηση. Με την εργασία αυτή 
παρουσιάζονται νέα στοιχεία 
για τις αναζητήσεις των δύο δηµιουργών 

και συµπληρώνεται η 
εικόνα της ποιητικής έκφρασης 
τους σε θέµατα «κοινού ενδιαφέροντος». 

«Η ΖΩΗ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ» Awc Μανωλοπούλου, εκδόσεις «To Ροδακιό» 

Ο Μάνος ερωτεύεται την Εύα και ονειρεύεται να ζήσει µαζί της. κόλας, έρµαιο του πάθους του για τη Χρύσα 

Η φύση όµως, ακυρώνοντας την αυστηρή της νοµοτέλεια, του και λαβωµένος από τις κρυφές µατιές της µε 

στερεί τα σηµάδια του άντρα. Εκείνος υποδύεται τον εραστή, τον Αλκη, επιχειρεί να τη σκοτώσει, µαταιπεριφέρεται 
ως άντρας, περιβάλλεται το µαρτύριο της αναπη- ώνοντας τη ζωή που τόσο επιθυµούσε να 

ρίας και κρύβει καλά το µυστικό του. Ασκείται και πετυχαίνει ζήσει µαζί της. Η συγγραφέας δηµιουργεί 
τον άθλο της σιωπής. Η Εύα ακολουθεί τον Μάνο στο ερωτικό µια πινακοθήκη απελπισµένων για τη ζωή 

ταξίδι που της υπόσχεται και απογοητεύεται. Η γνώση της αλή- που δεν έζησαν. Είναι οι «µοιραίοι» που 

θειας όµως ξεπερνά τα όρια της αντοχής και γίνεται εµπειρία. 
Η παρορµητική διαβεβαίωση της ότι η σωµατική αναπηρία του 
Μάνου δεν θα έχει καµία επίπτωση στα αισθήµατά της την εξυψώνει 

ως σύµβολο ανθρωπιάς και συντροφικότητας. 
Ο Νικόλας και η Χρύσα παντρεύονται. Νέοι και ωραίοι, ανοί 

περπατούν ανάµεσά µας δίχως να εγείρουν 

τον οίκτο ή τη συµπόνια µας. Πρόσωπα, 
γεγονότα και πράξεις αποτελούν µια πυκνή 
αλληλουχία µε βίους ανθρώπων που ορίζονται από 
το θέληµα ενός άτεγκτου θεού η ενός ανεξέλεγκτου πεπρωµέ- 

γουν την αυλαία για να δουν την ευτυχία να πρωταγωνιστεί νου. Έτσι, η πλοκή, µέσα από τις πιο µύχιες λεπτοµέρειες του 

στη σκηνή χαµογελώντας τους. Η ζήλια όµως καιροφυλακτεί, ψυχισµού των ηρώων, φτάνει κάποτε σε ακρότητες... που ίσως 
για να χτυπήσει την επιθυµία τους για το απρόσιτο. Έτσι, ο Νι- αποδειχτούν προφητικές. 
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