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Tns Mapi'as Καραουλάνη 

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
ίων Τζοριζ Πρατ, Πήιερ Λάµπρου 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Ό,ΤΙ κι αν συµβαίνει στη ζωή oas, οτιδήποτε κι αν oas εµποδίζει να γίνετε 
επιτυχηµένοι, παραγωγικοί, ευτυχισµένοι, τώρα υπάρχει ο τρόπος 

για να τα καταφέρετε. Αυτό το βιβλίο, γραµµένο σε απλή γλώσσα, παραθέτει 
προσωπικές µαρτυρίες που συγκλονίζουν. Είναι σηµαντικό ότι 

τα θέµατα που θίγονται είναι σε γενικές γραµµές ζητήµατα που pas απασχολούν 
όλους, από το στρες, µέχρι τις φοβίες και τη διακοπή του καπνίσµατος. 

Και οι συµβουλές που δίνονται, είναι απλούστατες και έχουν 
εφαρµοστεί για χρόνια από χιλιάδες ασθενείς. 

ww.diopfro.gr 

Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ ΦΕΡΝΕΙ 

NDM ant:: 

tns Meiqcjqs Κράλλη 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 

Είκοσι χρόνια πριν, n Ειρήνη Ρουσσάκη φυγαδεύτηκε από την Κρήτη 
για να γλυτώσει από το ξέσπασµα της βεντέτας που έφερε την οικογένεια 

της αντιµέτωπη για άλλη µια φορά µε την οικογένεια των 
Ορφανών. Άφησε πίσω. τους δύο πιο σηµαντικούς άντρες της ζωής 
Tns: τον δίδυµο αδελφό Tns Λευτέρη και τον Πέτρο Ορφανό, τον νεανικό 

και κρυφό Tns έρωτα. Τώρα επιστρέφει και πρέπει να νικήσει το 
παρελθόν Tns, σ' ένα δύσκολο κι επίπονο αγώνα. 

www.psichogios.gr 

EHOAOEAHOTHNAjTYIITO 
tou Avtpe Aaiuav 

Εκδόσεις METAIXMIO 

Μια περιπλάνηση στη µυθική Αλεξάνδρεια αρχές του 20ού αιώνα µε σταθµούς 
το ξενοδοχείο Σεσίλ, το ζαχαροπλαστείο Ντελίς. την περίφηµη παραλιακή 
λεωφόρο, όλα τα τοπόσηµα που χάρη στον Λόρενς Ντάρελ κέρδισαν 

τη λογοτεχνική αθανασία. Μια ξενάγηση στον κόσµο Tns οικογένειας Ασιµάν: 
την πληθωρική Κωνσταντινουπολίτισσα γιαγιά, τον καθηγητή των Ιταλικών 

που αφηγείται στο συνεπαρµένο νεαρό Ασιµάν τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα στο νησί των Λωτοφάγων. Μια συναρπαστική διάλεξη γύρω από 
την έννοια της ταυτότητας, ins πατρίδας και του ανήκειν. 

www.metaixmio.gr 

THE PAPERBOY - 0 TYJIOZ TOY THIOY 
iou flnt NtsctEp 

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

To βιβλίο µεταφέρθηκε πρόσφατα στη µεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του 
Λι Ντάνιελς και πρωταγωνιστές τους Μάθιου Μακόναχι. ΖακΈφρον. Τζον 

Κιούζακ και την βραβευµένη µε Όσκαρ Νικόλ Κίντµαν. To οµώνυµο µπεστσέλερ 
του βραβευµένου συγγραφέα Πητ Ντέξτερ. χαρακτηρίστηκε από το 

"New York Times" ως «ένα αλλόκοτο και πανέµορφο µυθιστόρηµα» και ακολουθεί 
την ιστορία δύο αδελφών: του Γουόρντ, ενός φιλόδοξου ρεπόρτερ 

των "Miami Times" και του Τζακ που µόλις παράτησε το κολέγιο και δουλεύει 
ως διανοµέας της τοπικής εφηµερίδας που εκδίδει ο πατέρας tous. 

www.kastaniotis.com 

µιλήσουµε 
σένα 

6κδιΐΓινϋ0&ιζ 

Αντρέ Αοιµάν 
Έξοδος 
ano την Αίγυπτο 

Τι έκρυβε το µεγάλο 
µυστικό του κάστρου; 

Πώς ο Τηλέµαχος 
ο ∆ιαµαντοσαυρούλης 

και n παρέα 
του, βρέθηκαν ανάµεσα στα 

ζώα του δάσους; Οι εκδόσε^ Χατζηλάκος 
παρουσιάζουν, µε µια 

ιδιαίτερη διαδραστική αφήγηση, 
το βιβλίο «Ο Τηλέµαχος ο ∆ιαµαντοσαυρούλης» 

Tns Κατερίνας 
Γλυνού, µια ιστορία που συναρπάζει, 

γεµάτη αγάπη. 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, Αθήνα 
Τηλ. 210 3217917 

ΤΡΙ™ΗΗ 
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 
19:00 ' . 

Παρουσίαση του νέου 
βιβλίου του ∆ηµήτρη 
Ραυτόπουλου «Εµφύλιος 

και λογοτεχνία». 
Για το Βιβλίο θα µιλήσουν 

οι: Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, 
οµότιµη καθηγήτρια -cns Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του ΑΠΘ, 
Λίζυ Τσιριµώκου, καθηγήτρια Tns 

Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και 
ο ποιητής Titos Πατρίκιος. 
PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Καραγεώργη Σερβίας 1, 
Πλατεία Συντάγµατος, Αθήνα. 
Τηλ. 210 3246210 

ΠΕΜΠΤΗ 
21 ΜΑΡΉΟΥ 

ΠΠΕΤΊ 
Αφιέρωµα στην παγκόσµια 

ηµέρα ποίησης: 
Ο Καβάφης 

και εµείς. Μία εκδήλωση-αφιέρωµα 

στον µεγάλο ποιητή & στο ηµερολόγιο 
«Αφιέρωµα στην Παγκόσµια 
Ηµέρα nofnons και 

τον Κωνσταντίνο Καβάφη», θα 
πραγµατοποιηθεί εισήγηση από 
ιον Αντώνη Φωστιέρη. 
PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Καραγεώργη Σερβίας 1, 
Πλ. Συντάγµατος, Αθήνα. 
Τηλ. 210 3246210 

www.clipnews.gr


