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ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Tns Mapias Καραουλάνη 

META TO ΧΙΟΝΙ 
tns Σ. Νι. Κρόκει 

Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

'Γ~να βιβλίο δυστοπικής φαντασίας για νέους και ενήλικες που ασκεί 

L-έντονη κοινωνική κριτική. Αφού χάνει την οικογένεια του και µένει 

ολοµόναχος στο γυµνό και αφιλόξενο τοπίο µιας νέας εποχής παγετώνων, 
ο δεκαπεντάχρονος Γουίλο ξεκινάει ένα ταξίδι µέσα στο χιόνι: ένα 

ταξίδι επιβίωσης, περιπέτειας, φιλίας και αυτογνωσίας, µε µοναδικό 

οδηγό το πνεύµα του σκύλου που ζει µέσα στο µυαλό του. 

www.metaixmio.gr 

BPEE SANA TON EAYTO EOY 
tou Mapio Aflovoo floutz 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Είναι στο χέρι pas να βρούµε ξανά τον εαυτό pas, να τον επαναπροσδιορίσουµε. 
Οι ευκαιρίες που ξεδιπλώνονται µπροστά µας για δηµιουργικότητα 

και δραστηριοποίηση, θα ετοιµάσουν το έδαφος για να αποκτήσουµε γαλήνη, 
ελπίδα και αυτοπεποίθηση. Να προβούµε στις επιλογές εκείνες που θα 

αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουµε τα πράγµατα. To παρόν βιβλίο αποτελεί 
µια πρόσκληση στη συναρπαστική ανθρώπινη περιπέτεια της αυτογνωσίας. 

www.psichogios.gr 

TO ΠΕΡΑΣΜΑ 
ιου Τζάστιν Κρόνιν 

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 

Πρόκειται για µια συναρπαστική περιπέτεια, ένα χρονικό της ανθρώπινης 
ανθεκτικότητας απέναντι σε µια ανεπανάληπτη καταστροφή. Η ευφάνταστη 

αφήγηση, n έξοχη γραφή και n διεισδυτική µατιά στην ανθρώπινη φύση. 
χαρακτηρίζουν ένα µνηµειώδες και υπερβατικό έργο της σύγχρονης επιστηµονικής 

φαντασίας. Όλα ξεκινάνε µε την παραβίαση συστηµάτων ασφαλείας 
σε µυστική εγκατάσταση της αµερικανικής κυβέρνησης που απελευθερώνει 
το τερατώδες αποτέλεσµα ενός ανατριχιαστικού στρατιωτικού πειράµατος. 

www.livanis.gr 

AYTO TO EniTI EIZAIEEY 
tns Zosrl Aomvo 

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

ΗΣτέλλα είναι όµορφη γυναίκα, αλλά έχει χάσει τη δροσιά και τη ζωντάνια 
Tns. Νοµίζει πως έχει φτάσει στο σηµείο µηδέν, όπου δεν θέλει, 

δεν ελπίζει σε τίποτα. Η σχέση της µε τον εριστικό άντρα Tns, την έχει στραγγίξει. 
Ώσπου ένα κυριακάτικο πρωινό, κοντά στο κάστρο Tns Ναυπάκτου, 

συναντά έναν παράξενο άνθρωπο. Τα λόγια του κλονίζουν τις ανασφάλειες 
Tns. «Πάντα µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα» Tns λέει. «Η ζωή µας 
είναι n προβολή των σκέψεων µας. Ζήσε τα όνειρα σου! Τόλµησε το». 

www.kastaniotis.com 

5κδηίΐνϋ<τε-ιζ 

Μάριο Αλόνσο Πουτζ 

Βρες ξανά 
τον εαυτό σου 

TO 
ΠΕΡΑΣΜΑ 

I U S T I N 
'(/RONIN 

t ΑΥΤΟ TO ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ 

EABBATO 
16 (DEBPOYAPIOY 

Παρουσίαση του Βιβλίου 
της Κάρµεν 

Ρουγγέρη: «Ηρακλής, 
ο ιδρυτής των 

Ολυµπιακών Αγώνων» 
που κυκλοφορεί 

από τι s εκδόσεις 
Λιβάνη. 

βιβλιοπωλειο 
παντογνώστης 
Αλεξ. Πόντου 15, Καλλιθέα, 
τηλ. 210- 9242680 

TPITH 
19 OEBPOYAPIOY 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος του δάσκαλου mini 

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα 
και το Βιβλιοπωλείο 

∆οκιµάκης, µας προσκαλούν 
στην παρουσίαση 
του νέου 

Βιβλίου του Γιάννη 
Ξανθούλη: «Ο γιος 
του δάσκαλου» που θα γίνει 
από τον συγγραφέα. 

βιβλιοπωλειο δοκιµακησ 
Καντανολέων 4, 
Ηράκλειο Kpnms. 
τηλ. 2810 288544 

ΠΕΜΠΤΗ 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Η 
Οι εκδόσεις Νεφέλη 

και ο IANOS παρουσιάζουν 
το βιβλίο: 

«Η Αυτοκράτειρα» 
του ∆ούκα Καπάνταη. 

Για το Βιβλίο θα 
µιλήσουν: Ντ. Βαλκάνου, 

συνιδιοκτήτης-advisor 
του forum «www.greekbdsm. 
com», ∆ηµ. Γκινοσάτης, εντεταλµένος 

λέκτορας φιλοσοφίας & αισθητικής 
των µέσων (ΑΣΚΤ), µεταφραστής, 

αρθρογράφος, Κ. 
Μπούρας, συγγραφέας- κριτικός. 

ιανοσ 
Σταδίου 24, Αθήνα 
τηλ. 210- 3217917 

\ϊ ΓΟΚΡΑΤΕΙΡΑ 
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www.clipnews.gr


