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«ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ», Χριστίνα Ζέµπη, εκδόσεις «Ωκεανίδα» Η; ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

«Όλους µε κάποιον τρόπο µάς σηµαδεύει ο τόπος µας, πόσο µάλλον 
i αν αυτός λέγεται Μάνη. Ο αέρας που µπαίνει σφυρίζοντας στις 

wSuIjj(||^^^^| πολεµότρυπες των πύργων ακόµα ψιθυρίζει ιστορίες για πειρατές και 

δικιωµούς. Μοιάζουν παλιές και ξεχασµένες, όµως δεν είναι ούτε το 
ένα ούτε το άλλο...» 
Ένα ατύχηµα µε τραγική κατάληξη γίνεται αιτία να αναβιώσει µια 
ξεχασµένη βεντέτα σε ένα χωριό της Μέσα Μάνης. Ο Οδυσσέας, 
δεκαπέντε χρονών, αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του για να 
ζήσει κοντά στο θείο του, που είναι εγκατεστηµένος από χρόνια 
στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφει δεκαεπτά χρόνια µετά, να κλείσει τους 
παλιούς λογαριασµούς. Όµως σε αυτή την πρώτη του επιστροφή, 

; ανέλπιστα, τον περιµένει ο έρωτας. Ένας φλογερός έρωτας που 
1 τα σαρώνει όλα. Παρελθόν και παρόν, κι ακόµα περισσότερο το 

µέλλον. ∆ύο επισκέψεις στην πατρώα γη µε διαφορά δεκαεπτά χρόνων. 
∆ύο καλοκαίρια. Πολύ λίγος χρόνος για να χορτάσεις µια επιστροφή, αρκετός για να ζωντανέψει 
το παρελθόν που σε καταδιώκει. Να αγαπήσεις, να προδοθείς, να προδώσεις. Να διεκδικήσεις 
εκείνο που σου χρωστάει η ζωή και να το χάσεις. Για πάντα; 
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Ο ΣΙΜΙΓ∆ΑΛ!-ΝΙΟΪ 

i 
«ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ 
Η δωδέκατη γενιά» 

Γιάννης Καλπούζος, 

εκδόσεις «Μεταίχµιο» 

Κύπρος, 1571. Ο Γερόλεµος 
κόβει στα τέσσερα το 

φυλαχτό που του έσωσε τη 
ζωή, χαράζει σηµάδια σε 
κάθε κοµµάτι και τα µοιράζει 

στους τέσσερις γιους 
του. Αν ποτέ ενωθούν... 
∆ώδεκα γενιές αργότερα, 
ένας απόγονος του πορεύεται 

µε βάση τη θεωρία του: 
«Όπου πατώ είναι δικός 
µου δρόµος». 
To βιβλίο περιδιαβαίνει 
την Κύπρο, την Αθήνα, τη 
Θεσσαλία και την'Ηπειρο, 
µε περιπέτειες, δυνατούς 
έρωτες, ανατροπές, µε τη 
χορταστική πλοκή του. 

«οι περιπέτειες 
TOY ΜΑΐΚ» 

Μαρί Κυριακού, εκδόσεις 

«Ψυχογιός» 

Ένα παραµύθι που θα 
παρασύρει τα παιδιά στον 
κόσµο του Μάικ µέσα από 
την ιστορία που έγραψε 
η Μαρί Κυριακού και 
εικονογράφησε η Λήδα 
Βαρβαρούση. Βασισµένο 
στην οµότιτλη παράσταση, 
περιγράφει τις περιπέτειες 
του Μάικ όταν χάνει την 
οικογένειά του, µέχρι τη 
στιγµή που θα βρει ό,τι 
ονειρευόταν: την Αγάπη, 
ένα ζευγάρι πουλιών, τον 
Σβέρδα και τη Σβίρδα, 
τον Σκουπιδοτενεκέ τον 
«Μπουγέλα», τον Σάλι το 
Σαλιγκάρι κ.ά. 

«Ο ΙΙΜΙΓ∆ΑΛΕΝΙΟΣ» 
Αλέξανδρος Αδαµόπουλος/ 

εκδόσεις 

«Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας» 

Μια βασιλοπούλα, η ανάγκη 
της να αγαπήσει και 

να αγαπηθεί, αλλά και η 
απόγνωσή της γιατί κανείς 
δεν της κάνει...Έτσι, πλάθει 

µόνη της µε λίγο σιµιγδάλ! 
τον «Σιµιγδαλένιο» 

όπως αυτή τον ονειρεύεται 
και ζουν µαζί ευτυχισµένοι, 

ζωή παραµυθένια. 
Όµως µια άλλη πριγκίπισσα 

από έναν άλλο τόπο, 
µε τη βοήθεια της πονηρής 

µητέρας της, στήνει 
παγίδα και τον αρπάζει. Η 
βασιλοπούλα τον ψάχνει 
δυστυχισµένη... 

φ «Η πόλη της Υδράηρας», 
Κωνσταντίνο Μόσχου, 

εκδόσεις «Μιχάλη 
Σιδερή» 
Ένα νεανικό επικό µυθιστόρηµα 
για τις περιπέτειες των Λας, 
απογόνων των Ελλήνων, µετά 

την ένωση των ηπείρων και την 
επιστροφή στη φύση. Μαγεία ή 
τεχνολογία; Τι θα υπερισχύσει 
τελικά; 

φ «Ηµερολόγιο 2013, Μαγιακόφσκι», 
επιµέλεια 

Ιόνια Ιλίνσκαγια, εκδόσεις 
«Γκοβόστη» 

«Πού πάω; Κι είµαι τι; Τρέχω σαν 
παλαβός µες στο πολύβουο ανθρώπινο 

µελίσσι». Αποσπάσµατα 

από έργα του Μαγιακόφσκι, 
όπως αυτό από τον «Ανθρωπο» 
(1916-1917), σε ένα ηµερολόγιο 

για τη χρονιά. 

φ «To πλήρες βιβλίο της 
εναλλακτικής ιατρικής» 

Τόµος 1, Andreas Moritz, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Ο συγγραφέας αποκαλύπτει 
τους συνηθέστερους και παρ' 
όλα αυτά παραγνωρισµένους 

παράγοντες που µας κάνουν να 
νοσούµε και να γερνάµε πρόωρα 
και προτείνει µεθόδους για να 
αναλάβουµε... δράση. 

φ «Κάθαρση», Νίνος Φενέκ 
Μικελίδης, εκδόσεις 

«Κέδρος» 
Η πέµπτη ποιητική συλλογή του 
Νίνου Φενέκ Μικελίδη. Τα σχέδια 

που κοσµούν το βιβλίο είναι 
του Γιάννη Ψυχοπαίδη. 

φ «Νεπάλ: Εθνότητες, κάστες, 
τάξεις στην κορυφή 

του κόσµου, 17692008», 
Σπύρος Σακελλαρόπουλος, 

εκδόσεις «Τόπος» 
To βιβλίο επιχειρεί να εξηγήσει 

την πολιτική εξέλιξη αυτού 
του κράτους από τη στιγµή της 
συγκρότησής του µέχρι και την 
κατάρρευση της µοναρχίας και 
την εκλογική νίκη του µαοϊκού 

κοµµουνιστικού κόµµατος, που 
επί δέκα χρόνια µαχόταν ένοπλα 

τις νεπαλέζικες κυρίαρχες 
τάξεις. 
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