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∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥΧΡΥΣΗΙ∆Α-ΧΡΥΙΑ 
Ξηµερώµατα Χριστουγέννων του 1984 

στο Σπαντάου του Βερολίνου, έναε άνδραε 
αυτοκτονεί πέφτονταε στα παγωµένα νερά 
του ποταµού Χάβελ. Ο θάνατόε του θα γεννήσει 

το λύκο Tns µοναξιάε. Στιε 23 Οκτωβρίου 
του 1994 n άγρια δολοφονία µιαε γυναίKas 

στο Βερολίνο συνταράσσει τη Γερµανία. 
Εκείνο το βράδυ ο λύκοε ούρλιαξε για πρώτη 

φορά. Η υπόθεση παραµένει ανεξιχνίαστη 
και µπαίνει στο αρχείο. Χρόνια αργότερα n 

πανέµορφη νεαρή γυµνάστρια Σοφιάννα∆ρανά 
δε γνωρίζει πωε εκείνο που κουβαλά πάνω 

Tns την έχει µεταβάλει σε στόχο. To µόνο που επιθυµεί είναι να ζήσει 
τοόνειροτων πλουσίων µε οποιοδήποτε τίµηµα. ΓΓ αυτό και δε διστάζει 

να χρησιµοποιήσει την εµφάνισή Tns για να το πετύχει. Στιε 16 
Φεβρουαρίου του 2008, χιόνισε πολύ στην Αθήνα και ο λύκοε ούρλιαξε 

ξανά.... 
Εκδόσε^: ΨΥΧΟΠΟΣ 

TO ΒΑΛΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

IΟ ΑΝ NΙ∆Ο Υ-Α∆ΑΜ Ι∆ΟΥ ΕΙΡΕΝΑ 
Ένα οικογενειακό ταξίδι στη µαγευτική 

πόλη Tns Biewns θα αλλάξει για πάντα τη 
ζωή Tns Mapias. Σε νεαρή ακόµη ηλικία γνωρίζει 

τον µεγάλο έρωτα, µα πριν προλάβει να 
τον γευτεί θα βρεθεί ένα βήµα πριν το θάνατο. 

Ανάκτορα, παλάτια, n µεθυστική ατµόσφαιρα 
Tns Biewns και οι υπέροχεε µελω6ies 

ms... Εκεί θα κάνει τηνοικογένειά Tns, 

µα δεν θα ξεχάσει ποτέ us ρίζεε Tns, την αγάπη 
Tns για την πατρίδα Tns, για την καλοσύνη 

των Ελλήνων και τη γενναία tous ψυχή. Μεσούντοε του B' Παγκοσµίου 
Πολέµου και ενώ οι καταστροφέε ισοπεδώνουν τη χώρα tous.. . 

Εκδόσειβ: ∆ΙΟΠΤΡΑ 

επιµέλεια: Ιφιγένεια Γιαννοπούλου 
iphigian@yahoo.gr 
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ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ 

∆Ρ.ΕΣΤΙΒΙΛ Ε∆ΟΥΑΡ∆Ο 
To τριάντα πέντε rols εκατό των παιδιών 

κάτω των πέντε ετών πάσχουν από αϋπνία, 
δηλαδή δίνουν µάχη την ώρα που τα βάζουν 
για ύπνο και/ή ξυπνάνε κάµποσεε φορέε µέσα 
στη νύχτα. Οι συνέπειεε είναι εµφανείε τόσο 
στα παιδιά -γίνονται ευερέθιστα, ανασφαλή 
και, cos εκ τούτου, καταλήγουν να έχουν προβλήµατα 

στο σχολείο και στη δηµιουργία σχέσεων 
µε tous άλλου s-, όσο και orous γονείε, 

οι οποίοι βλέπουν πωε n εξάντληση και τα 
νεύρα βλάπτουν τη συζυγική tous ζωή. To 
βιβλίο αυτό, τόσο ευχάριστο όσο και αυστηρώε επιστηµονικό, όχι µόνον 
εξηγεί πώε να µάθετε από την αρχή τα παιδιά oas να κοιµούνται καλά, 
αλλά αποκαλύπτει και πώε να τελειώσετε οριστικά µε το πρόβληµα Tns 
παιδικήΞ αϋπνίαε ακολουθώνταε µια απλή µέθοδο που αποδείχθηκε 
αποτελεσµατική στο ενενήντα έξι rols εκατό των περιπτώσεων όπου 
έχει εφαρµοστεί. 
Εκδόσε^: ΠΑΤΑΚΗΣ 

ΜΥΓΑΛΗ, 

Η ∆ΗΛΗΤΗΡΙΩ∆ΗΣ ΑΡΑΧΝΗ 

ΖΟΝΚΕΤΙΕΡΥ 
∆ύο ιστορίεε-η ιστορία ενόε παράξενου 

ζευγαριού και n ιστορία ενόε άντρο που καταζητείται 
από την αστυνοµία- κι έναε αγωνιώδηε 

µονόλογοε µπλέκονται σιγά σιγά σαν 
τον ιστό Tns αράχνηε για να καταλήξουν ο' 
ένα απρόσµενο, δραµατικό φινάλε. Ψυχολογική 

και σωµατική βία, ερωτισµόε, εξάρτηση και εκδίκηση ξεφεύγουν 
από τα γνώριµα πλαίσια συνθέτονταε ένα παράδοξο νουάρ µυθιστόρηµα 

µε έντονεε σαδοµαζοχιστικέε αναφορέε. Αλλά ποια σχέση έχει 
µ1 όλα αυτά n Μυγαλή, n δηλητηριώδηε αράχνη; 
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