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ΒΙΒΛΙΑ 

ΒΑΘΥ, ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι 
tns Ευαγγελίου Ευσταθίου 

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 

'Γ'νταση, δυνατή πλοκή και αγωνία σε συνδυασµό µε έναν καταδικαl-σµένο 
έρωτα. To νέο µυθιστόρηµα Tns Ευσταθίου, oncos και όλα 

τα προηγούµενα, θα γίνει από τα αγαπηµένα oas! ^υΐη n ιστορία ξεκινάει 
κάπου στην Ισπανία, ιον 15ο αιώνα, µε µια κατάρα που καταδικάζει 

ooous είναι γραφτό να αγαπηθούν, να καίγονται am φλόγε$ 
του pioous. Κι έτσι 6popos µακρύς και δύσβατη περιµένει tous 

εραστές του µέλλοντος... 
www.livanis.gr 

AEE TO AIABOAO HEYXO 
tou Tzov Bepvtov 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 
Οσυγγραφέας των best seller αστυνοµικών µυθιστορηµάτων (Σκέψου 

έναν αριθµό. Κράτα τα µάτια σου κλειστά) επιστρέψει µε ένα ακόµη 

δυνατό έργο. Ο i6io(puns aoruvopiKOS Ντέιβ Γκόρνεϊ βάιζει κάτω από το 

µικροσκόπιο την υπόθεση ενό$ διαβόητου ψυχοπαθή δολοφόνου, που 

έχει παρερµηνευτεί από τα όργανα του νόµου και ανακαλύπτει ότι όλεε 

οι µέχρι τώρα εξηγήσει ήταν ένα ολέθριο AaOos. Ο Γκαρνε! τώρα είναι 

anocpaaiapevos να τα παίξει όλα για όλα. 

www.dioptra.gr 

H AMAPTIA THE OMOPOIAE 
tns Zotpns 8Eo6a)pi6ou 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Μια δυνατή ιστορία αγάπηε ξετυλίγεται µε φόντο ToV^EUIEp0 Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Η δεκαεπτάχρονη Ευγενία, από φτα,,χή οικογένεια, 

φαρµακωµένη από as δυσκολία Tns προσφυγικήε ζωής. ξεχωρίζει για 
την οµορφιά Tns. Αγαπά µε λαχτάρα και n00os τον ευκολότατο Θεόφιλο 

κι όταν ο πόλεµοε tous χωρίζει, τη ρίχνει στα χέρια των ισχυρών, 
ανέτοιµη για όσα την περιµένουν.Όταν n οµορφιά θεωρείς αµαρτία, 
τότε τα πάντα µπορεί να συµβούν. 

www.psichogios.gr 

H KAO' HMAE 0AAAEEA - TCQETPATH ITKH ioannhi hapim 
ANAAYEH THE MEEOMOY 

H KA9" HMAE 
8AAAEEA tou Ap. Icudvvn riapion 1 

Ek66oeis AIBANH ^to 

pipxfo enixsipeftai pi'a YecooTparnYiKn avaAuan koi aEjoXovnoii k>u ue- j ^L.aoY£iaKOu 
nepiESdXXovios, ueOKonoTnv Karavonon h aKopn koiVnvekti- ! 

pnon tou Tponou nou oe ko8e nepinrcoon Evhpvnoav h avapevEiai va evepYh- . 

oouv 01 Sidcpcpoi YEWcnpaTnYiKOiopcovTES/Evas pEYaXos apiOpos evxiocopcov 
xapTcov, 6iaYpappariov koi nivdKcov nou okoXouGouvto KEipevo, Pone^uviov ' 
avaYvcoorn omv nAnpeorepn Karavonon tcov otoixei'cov nou napan'etvrai. 

www.livanis.gr 
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umsm 
Τα Public διοργανώνουν 

µια βραδιά 
αφιερωµένη στον 
συγγραφέα Κώστα 

Μουρσελά. Για 
το έργο του θα µιλήσουν: Ελένη 

Γκίκα, συγγραφέας, βιβλιοκρι 
tiKOs, δηµοσιογράφος, Χρύσα 
Σπηλιώτη, ηθοποιός, θεατρογρά 
φος. Συντονίζει και παρουσιάζει 
n συγγραφέας Πέρσα Κουµούτση. 

Αποσπάσµατα θα διαβάσει 
n Χρύσα Σπηλιώτη. 
PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Καραγεώργη Σερβίας 1, 
Πλ. Συντάγµατος, Αθήνα 
Τηλ:210 3246210 

Στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων «Οι 
συγγραφεί^ του 
κόσµου στον ΙΑΝΟ», 

ο Ανταίος 
Χρυσοστοµίδης συζητά µε ιον 
γνωστό Γάλλο συγγραφέα Σαν 
Ματέρν µε αφορµή τα βιβλία 

του «Τα λουφα του Κιράλυ» 
και «Από µέλι και γάλα» από 
tis εκδόσεκ ΕΣΠΑ. 

AMANTA 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΡΑ 

Ιϊίϊϊΐΐ 
UH 
iEIiTil 
Οι Εκδοθεί 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

και n Πύρνα,. 
pas προσκαλούν 

στην 
παρουσίαση 
του νέου βιβλίου 

Tns Apavras 
Μιχαλοπού- 
λου «Λαµπερή µέρα». Η συγγραφέας 

θα συνοµιλήσει µε το 
κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα 

του Βιβλίου Tns. 
ΠΥΡΝΑ 
Κοκκινάρά 43, Κηφισιά % 
Τηλ.: 210 6230913 

www.clipnews.gr


