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Η ουγγνωµη είναι 
η niojJKflnpn τίεξη 

η συγγνωµη ειναι η πιο σκληρη λειηJENNIFER WEINER 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 512 

Μια ζωή στη σκιά του πολιτικού, 
έκανε τα πάντα για να διατηρεί 
λαµπερή την εικόνα της οικογένειας 

της. Και θα τα είχε καταφέρει 
µια χαρά, αν δεν έκανε το 

στραβοπάτηµα ο Ρίτσαρντ που 
τώρα µε το προσωπείο του µεταµεληµένου 

συζύγου και πατέρα 
ζητά τη συγχώρεσή tns. Και 

οι κόρες, πώς θα αντιδράσουν: 
Πώς θα µπορέσει n Ντιάνα να 

µιλήσει για ηθική όταν διατηρεί παράλληλη σχέση µ' έναν νεότερο 
ms άντρα; Και n Λίζι πώς θα µιλήσει για λάθη, αυτή, 

µια πρώην τοξικοµανής; Τρεις γυναίκες στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, 
στο µεταίχµιο µιας νέας ζωής... Τι θα επιλέξουν; 

Τα γνώριµα µονοπάτια ή την περιπέτεια της ζωής; 

ο διαφηµιστής 
η αυτου µεγαλειοτησ, η µετριοτησ 
ΑΛΕΙΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 

Εκδόσεις: Σαββάλα* / Σελίδες: 400 

«θα έπρεπε να γεννιόµαστε µε 
ένα εγχειρίδιο γεγονότων. Τότε 
Θάσου συµβεί εκείνο, τότε το 
άλλο. Εντάξει, να µην µπορείς 
να ra αποφύγεις, αλλά να ξέρεις 
τι σε περιµένει. Είναι παρήγορο 

να συµβαίνουν γεγονότα για 
τα οποία δεν έχεις ευθύνη. ∆εν 
πρόκειται να κάνεις λάθος.Έτσι 
ήταν γραφτό να γίνουν τα πράγµατα. 

Αλλά n ζωή είναι άγραφη. 
Μου θυµίζει τους κλόουν του τσίρκου που. ακόµη κι όταν γελάνε, 

έχουν κρυµµένη πίσω τους µια απίστευτη στεναχώρια 
και πικρία/Ετσι είναι και n ζωή.Ένας κλόουν. Σου γελά τη µια 
στιγµή, αλλά είναι έτοιµη να κλάψει την επόµενη. Κάνει χοντροκοµµένα 

αστεία και δεν ξέρει πότε να σταµατήσει.» 

ο φυλακασ των χαµενων 
υποθεσεων ΑΝΤΛΕΡ-ΟΛΣΕΝ ΠΟΥΣΙ 

Εκδόσεις: λιβάνη/Σελίδες: 441 

Ο Πούσι Αντλερ-Όλσεν. το νέο 
πολυσυζητηµένο όνοµα του 
σκανδιναβικού νουάρ µυθιστορήµατος, 

που έχει σαρώσει τις 
λίστε5 των best sellers αλλά 
και τα λογοτεχνικά βραβεία των 
σκανδιναβικών χωρών, γράφει 
ένα ατµοσφαιρικό και συγκλονιστικό 

θρίλερ. Ο Καρλ ήταν ένας 
από τους καλύτερους επιθεωρητές 

της Κοπεγχάγης, µέχρι 
που µια σφαίρα παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. ∆ύο από 
τους συναδέλφους και καλύτερούς του φίλους δεν στάθηκαν 

τυχεροί και τώρα ο Καρλ, ζωντανός αλλά µε τύψεις, έχει 
µείνει στο περιθώριο. Η προαγωγή του σε προϊστάρενο ενός 
νεοσύστατου Τοµέα, µε αποστολή τη διερεύνηση ανεξιχνίαστων 

υποθέσεων, είναι το τελευταίο πράγµα που περιµένει... 
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