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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
Είναι iotos σηµάδι ίων καιρών, on θέλουµε µεν να ξεφεύγουµε» 
αλλά δεν µπορούµε1 Π' auro προτείνουµε ενα ουνουοουο χάλαρα 
κών και D/ηµερωοκών διαβασµάτων, για µια κάποια ισορροπία 

τζεφρυ Ευγενίδης, Λ/ \ ifi/oj i ι/ο).. 
µτφρ. Αν. Παηοσταύρου, Εκδ. Πατάκη. Ο Τζ Ευγενίδης, 
αγαπηµένοι Ελληνοαµερικανός συγγραφέας i«Αυιόχε>οες Παοθε.ο 
"Middlesex", Εκδ. Litxo), γράφβ για έ/α ερωπκο ιρτγωνο, ογπ δεκοεοα 
του '80, µε χιούµορ και ευαισθησία 
ΕΥΑΓΤΕΛΟΣΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ, AMPORN MUANGPHROMΜΑΡΙΑ 

ΠΟΘΗΤΟΥ, πι U CHEF k KPFU ss: 
TUM Π \L7JKHK0\7J.\ I I I I /: I l//\/A I 
ευεο/] l. / ΙΙ II t)/' I λ \ιυπει\ I . Εκδ. ΜοόΒο. 
Ο γνωοτό5 δΊαιροτροπόγος συναντά την περίφηµη ταήΛοεακη 
κουζίνα και την προσαρµόζει στα ελληνικά δεδοµένα- Ταίριαζε ποπυ 
και µε ns γεύσεβ που αναζητάµε ra καλοκαίρι 
ΓΙΩΡΓΟΣΡΟΥΒΑΛΗΣ, l' \ΞΙ U f.w Mil' I VH} 
λ //Ά /1)'.-. Εκδ. Στοχαστής. Οι περιπέτειες µΚΕ παρέας <pinVv 
που αναζητούν κυρίως το σεξ (ενίοτε και τον έρωτα i στην Κιχ. lo 
Απολαυστικό και διασκεδαστικό. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, //1 III) 11'< 'Φ1! 
II I \ΗΘΙΝΗΙΠΌΡΙ I W) ΜΙ\ MI I 
ΘΕΟ \QPOBITT.KYPl IA Ο//.. Εκδ,∆ιόπφα. 
Ιστορικά γεγονότα, µε µια σπάνια και νηφάλια προσέγγιση, µε την 
ιστορία ενός ανθρώπου και µιας οικογένειας, γχχι αυµηυκγώνει το 
δράµα και το απίστευτο κουράγιο των Ελλήνων του Πόντου 
ΣΟΦΚΑΖΙΝΟΒΙΕΦ, 
ίόπιπίπήχο V) 
ιι\ΐ'\ \ει>:ου., 
µτφρ.Έφη Μπάοδρα, Εκδ. 
Ψυχογιός. Στην εκποµπή ιου 
BBC-Radio 4 "Bee* at Bedtime", 

εκατοµµύρο ακροατές άκουγαν επί δύο εβδοµάδες 15 λέπια 
onocrocvcitD ero το βίβλο ουτο ΠροκειταγΗέναµµθιστορτω 
im^^y^^^s\a^}Dta£iS>oc-^2{ydQ η συγγραφέας, 
που Ob οτην ErWaca εδώ και χρόνο. εΚπαγνωοτη οποίο best seller 
<^Ευρυοκης»(Εκδ ∆ιοπιραι Απολουσοκο1 
ΚΩΣΤΑΣ Φ ΑΣΣΕΑΣ, ΤΙ / It J MI: ...Ελ U. 
i ιιΐ)Ίΐι\ΐη\ ν:)ΊΊΐ\κ<»/.ι\ i ι/ι;;.. 
Εκώ. ∆ηυΛΒ. Ο ΚαθΓΓ/ηΐΓβ ιου Γεωτ^ 
K ΦΓΧΕ^ΟιΛδυόφίΓΛεΓΙΟΤ^^ 
σακηρα βέτΤη κιχ επτέλους. ocwnomrrtripapopnorii 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣ∆ΑΓΛΗΣ, I \Ϊ1 \) Γ/Ο/ _ 
\ ΙΙ i >Κ i Hill MI: \ΌΙ: Εκδ. Κατ/ιπνωτη. 

Στηριαροτό κα ενίοτε πικρό, 
µε ποτίλεςµεγάλεςοπιίθειες 
- w as µη συµφωνούµε 
παντα µο3 του Ενα a6os 
ηµερολογίου Tns κρίοης 
neo απευθυνειοι οε ξένους,] 
δτ/οντας τα γεγονότα υπό 
εΛτϊτν^ΟΓΓΟκη ΚΙ 
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