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Nicci French 
«Blue Monday* 
Αν αγαπάτε τα αστυνοµικά βιβλία που... κόβουν την ανάσα, τότε θα εντυπωσιαστείτε 

από το καλοφτιαγµένο κι εξόχως καλογραµµένο «Blue Monday», που συνυπογράφουν 
µε πολύ µεράκι οι Gerrard - French µε το ψευδώνυµο Nicci French. Στο 

ολοκαίνουριο αυτό µυθιστόρηµα τους - µυθιστόρηµα αγωνίας! - ηρωίδα τους είναι 
n Φρίντα Κλάιν, µια διαπρεπής ψυχοθεραπεύτρια που θα µπει σε έναν αγώνα δρόµου 

περίεργο... 
Μια κοινωνία σοκαρισµένη...Η φωτογραφία του µικρού Μάθιου στις εφηµερίδες 
φάρος και ελπίδα στην αναζήτηση του. Η Κλάιν, ανήσυχη, αντικρίζει την εικόνα 
του παιδιού και έρχονται στο νου της τα παράξενα και νοσηρά όνειρα ενός ασθενή 
της. Ονειρα που περιγράφουν και µε την παραµικρή λεπτοµέρεια τα χαρακτηριστικά 

του παιδιού που τόσο πολύ λαχταρά να αποκτήσει ο ασθενής της. Πανοµοιότυπες 
εικόνες 

Απλή σύµπτωση; Παιχνίδια του µυαλού; Η υπάρχει έστω και n ελάχιστη πιθανότητα 
να σχετίζονται οι δυο υποθέσεις; Μπορεί n Φρίντα να παραβιάσει το ιατρικό 

απόρρητο και πώς; Πόσο θα βοηθήσουν οι ψυχαναλυτικές γνώσεις της στην εξιχνίαση της 
υπόθεσης; Και πώς εµπλέκεται σε όλα αυτά µια απαγωγή που είχε γίνει είκοσι χρόνια πριν; Οι 
στο εξαιρετικό αυτό ψυχολογικό µυθιστόρηµα, που θα σας «κλέψει» αληθινά... 
Εκδόσεις: ∆ΙΟΠΤΡΑ 

απαντήσεις 

BoYYErins XoTznyiawiSns 
«Στην οθόνη tpujs» 

Ano τους καλύτερους συγγραφείς της 
γενιάς του ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης 
µάς έχει προσφέρει δυνατά µυθιστορήµατα 

- «Οι τέσσερις τοίχοι», «Φιλοξενούµενος» 
κ.λπ. -, αλλά και γερά θεατρικά 

έργα - «Πουπέ», «Λάσπη» κ.λπ. To «Στην 
οθόνη φως» είναι ένα υπέροχο θεατρικό 
έργο για εφήβους που... ανέβασε τον 
πήχη mo ψηλά. Ενα µεγάλο µυστικό βάζει 

σε δοκιµασία τη φιλία πέντε εφήβων 
και απειλεί να τινάξει στον αέρα την 
ισορροπία ενός ολόκληρου σχολείου. 
Αρκεί το πάτηµα ενός κουµπιού και όλα 
θα βγουν στο φως, n οθόνη θα πάρει... 
φωτιά. Ενα έργο που µιλάει τη γλώσσα 
των νέων µας και αποφεύγει την παγίδα 
του διδακτιοµού. Εξαιρετικό! 
Εκδόσεις: ΡΟ∆ΑΚΙΟ 

Βούπα Αργυροπούλου 
«D βαρκάρηΞ και τα 

απόνερα» 
Ζηλευτό το µυθιστόρηµα της ικανής 
Βούλας Αργυροπούλου, που ρίχνει 
φως στον δυνατό έρωτα ενός παιδιού 
για τη... µητέρα του φίλου του, την αγάπη 

- εµµονή της µάνας για το παιδί της, 
το... τρέξιµο του µυαλού, µέχρι να βρει 
απαντήσεις να «κουµπώσουν» µε τις 
ερωτήσεις, το ταξίδι του έρωτα... κοιταγµένο 

στις µικρές του λεπτοµέρειες, 
τη σύγκρουση του «µη» και του «πρέπει» 
µε το δικαίωµα στη χαρά... To υπέροχο 
αυτό µυθιστόρηµα µιλά για τις εσωτερικές 

διαδροµές του µυαλού και της καρδιάς 
κάτω από τη νηνεµία, που, καθώς 

n βάρκα της ζωής σκίζει τα νερά, τις 
βγάζει στην επιφάνεια σαν απόνερα... 
Εκδόσεις: ΙΩΛΚΟΣ 

Μαρίνο ArteSiou 
«Η γη tns Eflni5as» 
Τι «δένει» 
τον Λάµπη, 

τον 
µεγαλοκτηµατία 

του 
κάµπου, µε 
τους τρεις 
κληρονόµους 

του; Ποια 
είναι n 
σχέση της 
νεαρής 
Ελληνοαυστραλέζας 

µε τον 
Νίκο, τον 
φοιτητή 
από τη Ρώµη; Την Ελπίδα, τη µητέρα 
του µικρού αγοριού, τι θα τη «δέσει» µε 
τον Στέφανο, τον γείτονα του διπλανού 
αγροκτήµατος; Τι φοβούνται; Ποια περασµένα 

φαντάσµατα τους κυνηγούν; 
Ποιους διέλυσε ο Λάµπης στο παρελθόν, 
τρέχοντας πάνω στο άλογό του; Ενα πέπλο 

µυστηρίου σκεπάζει τον κάµπο και 
την Ελένη... Ερωτας, λάµψη και περιπέτεια 

σήµερα - άγρια πάθη χτες για τους 
µεγαλοτσιφλικάδες του κάµπου. Ενα 
εξαιρετικό µυθιστόρηµα που θα κρατήσει 

αµείωτο το ενδιαφέρον σας µέχρι και 
την τελευταία σελίδα του... 
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ ΕΕΣ 
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