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«Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», Τσρουγιά Σαλέβ, µετάφραση 

Μαριάννα Κουτάλου, εκδόσεις «Πατάκη» 
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∆εκα χρονιά µετα την πρώτη τους συνάντηση και εναν κεραυνοβόλο 
έρωτα που κατέληξε σε γαµο, η 3όχρονη'Ελλα αποφασίζει 

να βάλει τέλος στη βαλτωµένη σχέση της µε τον Αµνών. Αλλά όταν 
εκείνος, υποκύπτοντας απρόθυµα στην επιθυµία της, εγκαταλείπει το 
οικογενειακό σπίτι, αφήνοντάς τη µόνη µε το εξάχρονο αγοράκι τους, 
η πολυπόθητη ελευθερία δεν έρχεται. 
Αντιµέτωπη µε την έλλειψη κατανόησης των γονιών της, την προσωπική 

της αγωνία απέναντι σε ένα αβέβαιο µέλλον, αλλά και αισθήµατα 
ενοχής προς το γιο της, η'Ελλα δοκιµάζεται. Η συνάντηση µε τον επίσης 

σε διάσταση και πατέρα δύο παιδιών Οντέντ φαίνεται τότε σαν 
θαύµα: νιώθει επιτέλους ότι κάποιος την αγαπάει και την καταλαβαίνει. 

Αλλά αυτός ο καινούριος πόθος ιχνογραφεί µια οικογενειακή γεωγραφία στην οποία ο φόβος 
του καθενός ότι δεν θα βρει την αρµόζουσα θέση απειλεί το ζευγάρι που γεννιέται. Θα καταφέρει 
η αγάπη να υπερνικήσει το φόβο και κάθε λογής εµπόδια; 
Ο Άµος Οζ αναφέρει για το µυθιστόρηµα: «To ωραιότερο βιβλίο της Σαλέβ... Βαθύ, εκρηκτικό και 
ευρύ, γραµµένο µε µοναδική ακρίβεια». 
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ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
ΠΟΥ ΛΙΓΟΣΤΕΥΕ 
TO ΦΩΣ 

«ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ 
ΛΙΓΟΣΤΕΥΕ TO ΦΩΣ» 
Eagen Ruge, µετάφραση 

Τέο Βότσος, εκδόσεις 
«Κλειδάριθµος» 
Η πολυτάραχη ιστορία µιας 
ανατολικογερµανικής οικογένειας 

από τα χρόνια της εξορίας 
µέχρι την πτώση του Τείχους 
και ακόµα πιο πέρα... Στο επίκεντρο 

βρίσκονται τρεις γενιές: 
οι παππούδες, πιστοί κοµµουνιστές 

που επιστρέφουν από τη 
µεξικανική εξορία στη νεοσύστατη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας, ο γιος τους, που 
ως έφηβος είχε µεταναστεύσει 
στη Μόσχα, και ο εγγονός, που 
αποφασίζει να δραπετεύσει στη 
∆ύση. Μισός αιώνας ζωντανής 
Ιστορίας, ένα µυθιστόρηµα 
γεµάτο ανατροπές και αποκαλυπτικές 

λεπτοµέρειες. 
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«ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» 
Μαρία Τζιρίτα, εκδόσεις 
«Ψυχογιός» 
Ο Αχιλλέας Πανόπουλος, 
µαθητής της Τρίτης Λυκείου, 

εξαφανίζεται µια µέρα 
χωρίς καµία προειδοποίηση. 
Η µητέρα του, η Νατάσα, 
µε τη βοήθεια του διοικητή 
∆ηµήτρη ∆ρίβα, κινεί γη και 
ουρανό για να βρει τα ίχνη 

του γιου της. 
Στην πορεία της έρευνας τραγικά 

µυστικά, πάθη και λάθη 
βγαίνουν στο φως και περιπλέκουν 

ακόµα περισσότερο 
τα πράγµατα. 
Λίγο καιρό αργότερα η Νατάσα, 

από µια τραγική στροφή 
της µοίρας, θα βρεθεί κατηγορούµενη 

για την πιθανή 
δολοφονία του ίδιου της του 
παιδιού. 

«ΤΙ ΓΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΑΣ;» 
∆ήµητρα Γουλά, εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» 
Πώς θα φτιάξετε τη δική σας 
φυσική αντηλιακή κρέµα; Πώς 
θα φτιάξετε µάσκα µε καρότο 
και µέλι; Τι χρειάζεται για να γίνει 

ένα σκραµπ κατά της κυτταρίτιδας 
µε κανέλα και πάπρικα; 

To βιβλίο της ∆ήµητρας Γουλά 
είναι ένας οδηγός που «χρησιµοποιεί» 

φυσικά υλικά για να 
µας βοηθήσει να φτιάξουµε τα 
δικά µας καλλυντικά, εύκολα, 
γρήγορα και κυρίως υγιεινά και 
οικονοµικά. Φρούτα, βότανα, 
αιθέρια έλαια, θαλασσινό νερό 

και λάδι ελιάς είναι µερικά 
µόνο από τα µυστικά που µας 
προσφέρει απλόχερα η ελληνική 
φύση για να αναδείξουµε την 
οµορφιά µας! 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

• «Ένα σύµπαν από το τίποτε», 
Lawrence M. Krauss, 

µετάφραση Νίκος Αποστολόπουλος, 
εκδόσεις «Τραυλός» 

Πώς προέκυψε το ούµπαν; Τι υπήρχε 
πριν από αυτό; Ποιο είναι το µέλλον 
του; Γιατί να υπάρχει το κάτι και 
όχι το τίποτα; Ο Κράους απαντά 
σε αυτά τα προαιώνια ερωτήµατα 
και αναλύει τα πλέον πρόσφατα 

ευρήµατα της αστροφυσικής. 

φ «Τότε που χτιζόταν ο Παρθενώνας», 
Ουρανία Τουτουντζή, 

εκδόσεις «Κέδρος» 
To βιβλίο ζωντανεύει την εποχή 
της ανέγερσης του Παρθενώνα µέσα 

από τα µάτια δύο παιδιών, της 

Μερόπης και του Άγη. 

φ «Η µάχη του Μαραθώνα», 
Richard A. Billows, 

µετάφραση Κατερίνα Σέρβη, 
εκδόσεις «Πατάκη» 
Ο συγγραφέας ξεκινά την αφήγηση 
του µε µια λεπτοµερή επισκόπηση 
του αρχαίου ελληνικού κόσµου προ 
του Μαραθώνα, αναπαριστά την 

ατµόσφαιρα της εποχής και παρακολουθεί 
βήµα βήµα τα δραµατικά 

γεγονότα της ηµέρας της µάχης. 

φ «Ο ∆ίας, το οόι του και 
η τρελοπαρέα 2», Μαρία 

Αντωνίου, εκδόσεις «Κέδρος» 

Η Ήρα αρρωσταίνει και ο ∆ίας 
κουβαλά από τον Κάτω Κόσµο τον 
Ασκληπιό, θεό της Ιατρικής, και τον 
Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής, 
για να τη σώσουν. Εκεί στην κορυφή 

του Ολύµπου, στο παλάτι του 
∆ία, η τρελοπαρέα και οι δώδεκα 
θεοί µπερδεύονται σε µια µεγάλη 

περιπέτεια. 

φ «Μοναστήρια της Κέρκυρας», 
έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κέρκυρας, Παξών 
και ∆ιαπόντιων Νήσων 
Ένα διαφορετικό ταξίδι στο νησί 
των Φαιάκων, ένα ταξίδι στα είκοσι 

µοναστήρια της Κέρκυρας. Μέσα 
από τις 225 φωτογραφίες και τα 
20 διαφωτιστικά κείµενα παρουσιάζονται 

η ιστορία, η αρχιτεκτονική, 
οι θησαυροί της κάθε µονής και η 
ζωή των µοναχών. 
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