
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / ïîíùüìë÷öõ
êñùøüñîéþð: èçòòðëü, 09-06-2012
èùíþýð: 77
æåäùãüû: 167 cm ²
æåâî öáöíüàüøþð: 29470
ÿì÷öü÷éßéþð ùéëóìüá: 210 6858190, 210 2812798-1

ÞåÝî öíù÷ýþ: ÿôÜÛèÿÚè ÜÚÛúïÙØ

ΕΡΩΤΑΣ, ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ 
EVELYN ΤΟΥΝΤΟΝ  

Εκδόσεις: Μεταίχµιο / Σελίδες: 352 

EVELYN ΤΟΥΝΤΟΝ 

EPQTAi, ΜΙΑ 
ΞΕΝΗ ΧΟΡΑ 

Ο Ρολφ και n Λουίζα, παιδιά εύπορων 
εβραϊκών οικογενειών 

τ, συνδέονται φιλικά από τα νεανικά 
τους χρόνια. Λόγω των 

ναζιστικών διώξεων θα αναγκαστούν 
να ξεριζωθούν κι ξανασυναντιούνται 

στη N. Υόρκη, 
όπου ερωτεύονται και παντρεύονται. 

Η Λουίζα µένει έγκυος, 
αλλά σχεδόν αµέσως διαπιστώνεται 

ότι πάσχει από καλοήθη 
όγκο στον εγκέφαλο. Η εγχείρηση 

που ακολουθεί την αφήνει σχεδόν παράλυτη, ενώ τη 
φροντίδα του µωρού της την αναλαµβάνει µια οικονόµος την 
υποκρισία της οποίας ο Ρολφ δεν είναι σε θέση να διακρίνει. 
Σύντοµα το ζευγάρι οδηγείται στο διαζύγιο... 

TO ΓΙΑΣΕΜΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 
JULIA GREGS0N 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 632 

1942.0 κόσµος φλέγεται. Για 
τους περισσότερους ο πόλεµος 
φέρνει καταστροφή και δυστυχία, 

αλλά για µερικούς σηµαίνει 
και το ξεκίνηµα µιας µεγάλης 

περιπέτειας. Η Σαµπά έχει µεγαλώσει 
στο πολυεθνικό λιµάνι 

του Κάρντιφ. παρέα µετιςλιβανέζικες 
ιστορίες του πατέρα της 

και τα τουρκικά τραγούδια της 
γιαγιάς της. Κατατάσσεται στην 

ειδική υπηρεσία του στρατού που ψυχαγωγεί τις µονάδες στο 
µέτωπο. To ταξίδι ξεκινά και θα οδηγήσει τη Σαµπά στο Κάιρο, 

στην Κωνσταντινούπολη, στη Βηρυτό και. τέλος στην 
Αλεξάνδρεια... To Γιασεµί της Ανατολής είναι µια ιστορία γλυκιάς 

παρακµής, αγάπης και θανάτου. Είναι n συναρπαστική 
ιστορία µιας µοναχικής γυναίκας σε έναν εξωτικό κόσµο. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ TO ΠΕΚΙΝΟ 
ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΑΝΚΕΛ 

Εκδόσεις Ψuxoyios / Σελίδες: 560 

mm 

ΜΑΝΚΕΛ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΠΟ TO ΠΕΚΙΝΟ 

IB 

Ιανουάριος 2006. Στο χωριό 
Χετζοβάλεν, δεκαεννιά άνθρωποι 

έχουν σφαγιαστεί. Μια κόκκινη 
κορδέλα βρέθηκε στο σηµείο 
του µακελειού. Η δικαστής 

Μπριγκίτα Ρόσλιν είναι σοκαρισµένη: 
το ζεύγος Άντρεν, που 

βρίσκεται ανάµεσα στα θύµατα, 
είναι ο παππούς και n γιαγιά 

της. Τα πράγµατα χειροτερεύουν 
όταν n Μπριγκίτα µαθαίνει 

ότι τα µέλη µιας ακόµα οικογένειας Αντρεν που ζουν στη Νεβάδα 
των Η.Π.Α., έχουν επίσης δολοφονηθεί. Τότε ανακαλύπτει 

το ηµερολόγιο ενός προγονού της που περιγράφει πώς 
κακοποιούσαν Κινέζους σκλάβους-εργάτες. Η έρευνα οδηγεί 
στο σύγχρονο Πεκίνο, στη Ζιµπάµπουε και τη Μοζαµβίκη. Παράλληλα. 

n ιστορία µας πηγαίνει στον καιρό του δουλεµπορίου 
ανάµεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ. 
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