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ΒΙΒΛΙΑ τπε Mapias Καραουλάνη 

ΙΟΣ 14 » 
tns ΣαρΑόι Ρόγκαν 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Στο κατάστρωµα του υπερωκεανίου : Αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα, n 
Γκρέις ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία. Μια έκρηξη βυθίζει το 

πλοίο στη µέση του Ατλαντικού και n Γκρέις βρίσκεται να παραδέρνει 
στη θάλασσα µέσα στη σωσίβια Λέµβο 14, µε άλλους 38 ανθρώπους. 
To ερώτηµα :«σε ποια άκρα φτάνει ο άνθρωπος για να σώσει τη ζωή 
του;» βρίσκει απάντηση στα γεγονότα που ξετυλίγονται στην Λέµβο. 

www.dioptra.gr 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 
ιου Φιοντόρ Νιοσιογιέφκσι 

Εκδόσεις ΙΝ∆ΙΚΤΟΣ 

'Γ^να πραγµατικά λογοτεχνικό κόσµηµα. Σε µετάφραση της Ελ. ΜπαL.κοπούλου, 
ένας τόµος 950 σελίδων µε χαρτί Βίβλου 45 γραµµαρίων, 

σε µορφή καινοτόµο για τα ελληνικά εκδοτικά πράγµατα. Η έκδοση 
συνοδεύεται από φωτογραφίες προερχόµενες από το διασωθέν 

αρχείο του Ντοστογιέφσκι! To κείµενο του Ντοστογιέφσκι, εισηγείται 
την αναγκαιότητα του πόνου και του µαρτυρίου για τη µεταµόρφωση 
του ατόµου και της κοινωνίας γενικότερα. 

www.lndiktos.gr 

ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΜΗΛΟΥ 
Tns Καταρ iva Χάγκενα 

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 

ΗΧάγκενα µιλάει για τις γυναίκες µιας οικογένειας, για το πεπρωµένο 
τριών διαφορετικών γενεών και γράφει ένα µυθιστόρηµα για τη µνήµη 

και τη λήθη -συγκινητικό και έξυπνο- διαπιστώνοντας ότι: «Υπάρχουν 
πολλές παραλλαγές της λήθης και n µνήµη είναι µία αη' αυτές». To µεγάλο 
ευρωπαϊκό µπεστ σέλερ της χρονιάς! To χάρηκαν πάνω από 3.000.000 
αναγνώστες και αναγνώστριες σε Γερµανία. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 

www.kastaniotis.com 

HYUNA EYPQIIH! 
toov Nt. Kov-Mn£viit & I~ki BEpxocpoiavt 

Λέµβος 
74 

Charlotte Roc.an 

ΚΑΤΑΡΙΝΛ 

ΧΑΓΚΕΝΑ 
ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΜΗΛΟΥ 

9 
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

II Ευρώπη είναι σε κρίσιµη κατάσταση. Πώς φτάσαµε ως εδώ; Τι 

Π δεν λειτούργησε σωστά; Υπό το κράτος του πανικού, µήπως οι 

ηγέτες της ευρωζώνης µε τις ενέργειες τους δηµιουργούν ένα αντιδηµοκρατικό 
τερατούργηµα; Μήπως ο ευρωσκεπτικισµός δεν είναι 

πλέον αντιδραστικός; θα µπορούσε να λειτουργήσει σωστά µια οµοσπονδία 
27 κρατών; Αυτό το βιβλίο είναι ένα εγερτήριο σάλπισµα που 

απευθύνεται σε όλους tous πολίτες. 

www.metaixmio.gr 

Ντανιέλ 
Κον-Μττεντίτ 

Γκι Βέρχοφοταντ 

ΕΥΡΩΠΗ! 
Ένα µανιφέστο 

για µη άλλη 
Ευρώπη 

£(ΐ6»ΐπ1νό<Γ&ΐς 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
12.00 MM 

Παρουσίαση ιου βιβλίου 
tns Αγγελικής 

Βαρελλά «Μήνας 
µπαίνε, µήνας βγαίνει» 

για παιδιά, θα 
γίνει ανάγνωση του 
βιβλίου σε συνδυασµό 

µε παιχνίδι και 
κατασκευές. Συµµετέχει 

και n παιδαγωγός 
Ελένη ∆ιακοπαναγιώτη. 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
N. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
Κορυτσάς & Αργυροκάστρου, 
Κως 
Τηλ. 22420 28907 

| TETAPTH 30IANOYAPIOY 
|8.00 MM 
Ο Avtaios Χρυσοοτοµίδης 

συζητά 
µε ιον γνωστό Ελληνοσουηδό 

συγγραφέα 
Άρη Φιορέιο, 

µε αφορµή ra 
βιβλίο του «Ο τελευταίος 

Έλληνας», εκδόσεις 
Καστανιώτη. 3B 

Με την υποστήριξη ^™ 
του Σουηδικού Ινστιτούτου 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, Αθήνα 

nEMnTH 31IANOYAPIOY 
7.00 MM 
Οι Εκδόσεις «ΕΝΤΟΣ» διοργανώνουν 

την παρουσίαση του βιβλίου 
ins Κυριακής Γεροζήση µε τίτλο 

«Κρασί µε οτρυχνι'νη», 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα. 

Οµιλήτρια 
- συντονίστρια 

Λίτσα Ούντρια, 
καθηγήτρια ξένων 
γλωσσών, πρώην 
πρόεδρος συλλόγου 

γυναικών Λάρισας 
ins ΟΓΕ. 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Κούµο 28 

r > / 
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www.clipnews.gr


