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διαβάζω sibaia 
Επιλέγουµε µερικές από τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε 

ένα εναλλακτικό ταξίδι µέσα από τις σελίδες των βιβλίων. 
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To τρίτο µυθιστόρηµα µε τον ιδιωτικό 
ντετέκτιβ Βαργκ Βέουµ, όπου n αναζήτηση 

µιας ναρκοµανούς για λογαριασµό 
της αδερφής της και n προσπάθεια 

για ανανέωση της άδειας 
παραµονής ενός Αφρικανού φοιτητή 

που έρχεται στο γραφείο του συνδέονται 
σταδιακά και ένας σκοτεινός 

κόσµος της νορβηγικής πόλης 
Μπέργκεν έρχεται στην επιφάνεια. 
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Στη µετά Στάλιν εποχή (1956) παρά 
τις υποσχέσεις του Χρουοτσόφ, 

οι δυνάµεις του παρελθόντος δεν 
έχουν καµφθεί. Ο Λέο Ντεµίντοφ 
πρώην αξιωµατικός της MGB (Υπηρεσία 

Κρατικής Ασφάλειας) έχει υιοθετήσει 
µε τη γυναίκα του Ράίσα, 

δύο κορίτσια, όταν δολοφονήθηκαν 
οι γονείς τους. Ο Λέο συµµετείχε στη 
δολοφονία. Η οικογένεια, ωστόσο, 
απειλείται και από ένα πρόσωπο που 
τον µισεί. Για να σωθούν θα βρεθούν 

στη Σιβηρία και στα γκουλάγκ. 
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Ένας σεισµός στο νησί της Σκύρου 
το 2001 διώχνει τους τουρίστες και 
επηρεάζει το θάνατο της 16χρονης 
«σηµαδεµένης» Καλλιώς, που βρέθηκε 

νεκρή σ' ένα ξωκλήσι. To αίνιγµα 
καλείται να εξιχνιάσει ο Αστυνόµος 
Ψαθάς σε µια υπόθεση που κρύβει 

παγίδες ανάµεσα σε φήµες, προλήψεις 
και µυστικά. Μια αστυνοµική 

ιστορία µε κοινωνικές αναφορές. 
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Eια φοιτήτρια λογοτεχνίας, n Αναστάζια 
Στιλ, αναλαµβάνει να πάρει συνέντευξη 
για το περιοδικό του πανεπιστηµίου, από 

πιτυχηµένο επιχειρηµατία, τον Κρίοτιαν Γκρέυ. 
Μετά τη συνάντηση τους νιώθει αµέσως γοητευµένη 
αλλά και ανασφαλής ενώ ταυτόχρονα θεωρεί πως δεν 
πήγε τίποτα καλά. Όταν εκείνος θα εµφανιστεί στο κατάστηµα 

που δουλεύει και θα της προτείνει να βγουν, 
εκείνη θα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ ήθελε να συµβεί 

κάτι τέτοιο.Έτσι ξεκινά µια ερωτική σχέση, όπου 
ο Γκρέυ σύντοµα θα προειδοποιήσει την Άνα να κρατηθεί 

µακριά του. Εκείνη θα κάνει ακριβώς το αντίθετο 
καθώς µέσα από αυτή τη σχέση ανακαλύπτει τις 

δικές της επιθυµίες. Τα µυστικά, όµως, θα αρχίσουν 
να κάνουν την εµφάνισή τους. To συγκεκριµένο βιβλίο 

είναι µέρος µιας τριλογίας που υπογράφει n E.L. 
James και έγινε best-seller σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα ενώ αναµένεται να µεταφερθεί και στον κινηµατογράφο. 

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές bestseller 
που κυκλοφόρησε πρώτα ως e-book. Όσο για 

τα άλλα δύο βιβλία της σειράς αναµένονται µεταφρασµένα 
τον Σεπτέµβριο και τον ∆εκέµβριο. 
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