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ΒΙΒΛΙΟ I 
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ BEZIPHL ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΕΣ TOY ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ 
HESTER DONALDSON JENKINS  
Εκδόσεις: Αιώρα / Σελίδες: 176 

Ο iflanva* βίί'Ρ"5 

Ο i Εκδόσεΐ5 Αιώρα κυκλοφορούν 
τη µελέτη της αµερικανίδας 

ιστορικού για τον ελληνικής 
καταγωγής Ιµπραήµ, που έφτασε 

να γίνει Βεζίρης του Σουλεϊµάν 
του Μεγαλοπρεπούς. Η 

αφήγηση της µυθιστορήµατα 
ζα^του Ιµπραήµ Πασά από 
την πένα ms Jenkins ανασυνθέτει 

in δοµή και την οργάνωση 
ms Οθωµανά Αυτοκρατοpias. 

που εµφανίζεται δυναµικά 
στο προσκήνιο και εξελίσσεται έκτοτε σε πρωταγωνιστή στη 
διπλωµατική σκακιέρα Tns Ευρώπα. 
Η έκδοση συνοδεύεται από έναν καίριο πρόλογο του συγγραφέα 

Γιάννη Ξανθούλη, ηου έρχεται να συνδέσει την ιστορία 
µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. 

ΛΕΜΒΟΣ 14 
CHARLOTTE R0GAN 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 320  

Στα κατάστρωµα του υπερωκεανίου 
Αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα, 

n Γκρέΐ5 ατενίζει το µέλλον 
µε αισιοδοξία, αλλά µια ανεξήγητη 

έκρηξη βυθίζει το πλοίο 
στη µέση του Ατλαντικού Ωκεανού. 

Η Γκρέις παραδέρνει στη 
θάλασσα µέσα σε µια σωσίβια 
λέµβο µαζί µε aAAous 38 ανepciinous. 

Η σωτηρία αργεί και 
ο αγώνας για την επιβίωση είναι 

άνισος, τραγικός και βάρβαρος. 
Αν το ερώτηµα είναι «σε ποιο άκρα µπορεί να φτάσει ένας 
άνθρωπος για να σώσει τη ζωή του;», τα γεγονότα που ξετυλίγονται 

στη σωσίβια λέµβο 14 δίνουν την πιο ξεκάθαρη 
απάντηση. Και µετά τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο. Απολύτως 

τίποτα. 

Ο ΛΟΦΟΣ ME ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥ∆Α 
KIMBERLAY FREEMAN 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 648 

Στη Γλασκόβη του 1929 n νεαρή 
Μπέιτι έχει µεγάλα όνειρα, τα 

οποίο εξανεµίζονται όταν µένει 
έγκυος από ταν τζογαδόρο Χένρι. 

Λίγο πριν n απελπισµένη κοπέλα 
δώσει το παιδί για υιοθεσία, 

ο Χένρι αποφασίζει νο παρατήσει 
τη νόµιµη γυναίκα του 

K? και µε την Μπέιτι µεταναστεύουν 
στην άλλη άκρη Tns βρετανικής 
αυτοκρατορίας. Εκεί θα έχουν 

την πολυπόθητη ευκαιρία να ξεκινήσουν τη ζωή τους αη' την 
αρχή. Παράλληλο, επτά δεκαετίες µετά, ξεδιπλώνεται n ιστορία 

της'Εµα, της αγαπηµένης εγγονής της Μηέιτι. ΗΈµα είναι 
διάσηµη µπαλαρίνα, όµως... 
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