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ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

«Η Ρεγγίνα κράτησε την ανάσα της όταν είδε το ασηµένιο δαχτυλίδι να 
κινείται ρυθµικά πάνω στα πλήκτρα. Θέαµα και ήχος την είχαν καθηλώσει. 

Ασυναίσθητα άγγιξε µε τα δυο της χέρια το µέρος της καρδιάς 
για να καταλαγιάσει τους βροντερούς της χτύπους. Είχε ξανακούσει 
πολλές φορές εκείνη τη µουσική, αλλά ποτέ δεν την είχε αγγίξει έτσι. 
θαρρείς και η µελωδία είχε αντικαταστήσει το αίµα της, ένιωσε πως 
της ήταν αδύνατον τη δεδοµένη στιγµή να ζήσει χωρίς αυτήν». 
Στην Ισπανία του 15ου αιώνα η νεαρή χωρική Μαρία Ρεγγίνα Σίλβα 

καταριέται τον άρχοντα του τόπου της κόµη Ραφαέλ Μιγκέλ 
Ρέγες να ζει αιώνια στα σκοτάδια. Και η κατάρα της, διαπερνώντας 

τα τείχη του χρόνου, καταδικάζει όσους είναι γραφτό να 
αγαπηθούν να καίγονται στις φλόγες του µίσους. Πέντε αιώνες 
αργότερα συναντάµε το διάσηµο συνθέτη Ραφαέλ Κορµανό και 

τη ζωγράφο Ρεγγίνα Ζελιώτη. Η µοίρα τούς θέλει εχθρούς, αλλά η 
ανάγκη για λύτρωση συνοδοιπόρους. Τα εµπόδια, πολλά και συχνά ανυπέρβλητα, θέτουν φραγµούς 
στη λαχτάρα τους για λύτρωση. Θα τα καταφέρουν η όχι; 

& 

i ·«-· 

«ΣΤΗ ΣΚΙΑ 
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» 
∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου, 

εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο 
Ηλίας Αλεξόπουλος τελειώνει 
την Ιατρική Σχολή Αθηνών και 
κάνει µεγάλα όνειρα για το µέλλον. 

Όµως ένας απαγορευµένος 
έρωτας και ένα κοινωνικό 

σκάνδαλο τον αναγκάζουν να 
αναζητήσει καταφύγιο στην 
τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη, 

µια πόλη εξωτική και 
παράξενη, µια πολύχρωµη 
τοιχογραφία εθνών και πολιτισµών. 

Ο Ηλίας γίνεται ισχυρός 
παράγοντας, αλλά καθώς τα 
χρόνια περνούν κάποια πράγµατα 

τον φέρνουν αντιµέτωπο 
µε όσα µάταια προσπαθούσε 
να αποφύγει. 

Πώς 
µε το 

∆ιαδίκτυο; 

• Ο 9 

1 f «ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΩ 
ME TO ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ;» 
Μιχάλης Βαφόπουλος, 
εκδόσεις «Μεταίχµιο» 
Τα βασικά για το διαδίκτυο 
που θα πρέπει να γνωρίζουν ο 
γονιός, ο δάσκαλος και ο χρήστης. 

To βιβλίο «µιλά» για την 
online διαβίωση και τα κύρια 
συστατικά της. Για το διαδίκτυο, 

που βρίσκεται πλέον παντού, 
στο σχολείο, στο έγκληµα, στη 
διασκέδαση, στον εκφοβισµό, 
στην ενηµέρωση, στην εργασία, 

στην απάτη, στην εξουσία 
και στο θάνατο. Στα χέρια των 
παιδιών και των φίλων, των δασκάλων 

και των συνεργατών. 
Είναι παντού, είναι πολύπλοκο 
και αντιφατικό. Η ζωή παραµένει 

έξω από το διαδίκτυο, αλλά 
µπορεί να γίνει καλύτερη ή χειρότερη 

µέσα από αυτό. 

1» ο 

«ΦΑΝΤΑΣΙΑ, 
Η ΜΕΓΑΛΗ DIVA» 
Μαρία Λεβέντη, εκδόσεις 
«Χρυσαλλίδα» 
Η ψυχίατρος και συγγραφέας 

Μαρία Λεβέντη ανοίγει 
ένα εικονικό παράθυρο για να 
περιηγηθεί ο αναγνώστης µε 
ασφάλεια και σιγουριά στο 
λαβύρινθο του µυαλού του, 
κατορθώνοντας να κάνει το 
«δύσκολο» απλό. Με ολοκληρωµένες 

πρακτικές ασκήσεις, 
κατανοητές οδηγίες και ζωντανά 

παραδείγµατα, το βιβλίο 
προσανατολίζει τον αναγνώστη 

µε ευκολία και ακρίβεια 
στο δρόµο της προσωπικής 
ελευθερίας. Ένας πολύτιµος 
οδηγός, που προορίζεται για 
ανθρώπους που θέλουν να ξέρουν 

πώς να ζήσουν µια ζωή 
µε νόηµα. ^ 

«Greece, The Land of 
Gods», Όλγα Μπρέγιαννη, 
εκδόσεις «Κοντύλι» 

Στόχος της αγγλόφωνης αυτής έκδοσης 
είναι να παρουσιάσει τις βασικές 

περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και 
της Πελοποννήσου που έχουν ιδιαίτερο 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον, 

µέσα από την 38χρονη εµπειρία της 
ξεναγού - συγγραφέως. 

φ «Η γέννηση του χρηµατιστηρίου», 
Λόντεβεϊκ Πέτραµ, 

µετάφραση Μαργαρίτα Μπονάτσου, 
εκδόσεις «Αιώρα» 

17ος αιώνας. Η Ολλανδία διανύει το 

«χρυσό αιώνα» της, το Αµστερνταµ 
σφύζει από οικονοµική και εµπορική 
δραστηριότητα και η θρυλική Εταιρεία 

των Ανατολικών Ινδιών (VOC) 

συγκεντρώνει το αρχικό της κεφάλαιο, 
για πρώτη φορά στην Ιστορία, 

µε δηµόσια εγγραφή. Και όταν τα 
πλοία της κατακτούν τους θαλάσσιους 

δρόµους των µπαχαρικών, οι 

µετοχές της γίνονται ανάρπαστες. 
Ένα νέο είδος εµπορίου έχει κάνει 

την εµφάνιση του. 

φ «Η προσδοκία της άνοιξης», 
Αργυρώ Κεφάλα, εκδόσεις 

«ΓκοΒόστη» 
Γιατί µας αφορά η ποίηση; Η Αργυρώ 
Κεφάλα δίνει µία από τις απαντήσεις 
της... «Η ποίηση διατηρεί ακόµα 
την εναλλακτικότητα απέναντι στο 
λόγο που έχει εποικίσει όλες τις 

ώρες µας µε τα "µηνύµατα" των 
βιοµηχανιών µαζικής επικοινωνίας, 
προτείνοντας διαφορετικές ερµηνείες 
και συγκινήσεις». 

φ «Τεµεραίρ - Ο δράκος της Αυτού 
Μεγαλειότητας», Naomi 

Novik, µετάφραση Αργυρώ Πιπίνη, 
εκδόσεις «Πατάκη» 

Αεροµαχίες δολοπλοκίες, συγκίνηση, 
κρυµµένα µυστικά ο' ένα συνδυασµό 

ιστορικού έπους και φαντασίας. 

φ «Ο Παραµυθάς και η µηχανή 
του χρόνου», Νίκος Πιλάβιος, 
εκδόσεις «Ψυχογιός» 

Ο τηλεοπτικός «Παραµυθάς» επιστρέφει 

µε µια νέα πρωτότυπη ιστορία για 
παιδιά. Η εικονογράφηση συνδυάζει 

πραγµατικές φωτογραφίες του «Παραµυθά» 
µε τη χαρακτηριστική εικονα 

γράφηση της Στεφανίας Ταπτά. 
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