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j B Ο ΓΟ Γή 

Εκατό αγαπηµένα Βιβλία για το καλοκαίρι 

19840Μεγάλθ5Αδ3ΐφ05 
Τζωριζ Οργουελ:: Ένα Βιβλίο 

προφηηκό και σοκαριστικό, που 
επαληθεύααι στο έπακρο! 

Illuminati 
Νταν Μπράουν: Ενδιαφέρουσα 
πλοκή, κινηµατογραφική γραφή, 
ένα κεντρικό επιστηµονικό θέµα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον και συνδεδεµένο 
µε την πραγµατικότητα 

όσο χραάζεται για να αναρωτηθεί^ 
αν όλη n ιστορία θα µπορούσε 

να a'vai αληθινή. Μακράν 
το καλύτερο του µυθιστόρηµα. 

Middlesex 
Ανάµεσα στα δύο φύλα 
Τζέφρυ Ευγενίδη:: Ένα θέµα 

ταµπού, που πάει πολύ παραπέρα 
από την αναζήτηση Tns 

ερωτικής ταυτότητας. Πολύ ζωντανή 
και γρήγορη γραφή, αξίζει 

πραγµαηκά να to διαβάσει κανείς. 

Millenium 
(To κορίτσι µε το τατουάζ) 
Στιγκ Λάρσον:: Γιατί είναι πολύ 
ενδιαφέρον και έχ8 πλοκή και 
ρουφάς και τους τρεις ογκώδεις 
τόµους χωρίς να το αφήσεις αη' 
τα χέρια σου, και επιπλέον όταν 
το κλείσεις συνειδητοποιείς on 
δεν θα ξανακάνεις ποτέ αδιάφορα 

ζάπινγκ την επόµενη φορά 
που θα ακούσεις σης ειδήσεις 

ιστορία κακοποιηµένης γυναίκας 
ή παιδιού, γιαη' σου έχει πετάξει 

στα µούτρα µια ιστορία που οι 
mo σκληρές Tns πλευρές συµβαίνουν 

κάθε µέρα. Κρίµα που πέθανε 
τόσο νωρίς ο συγγραφέας! 

Αγάπη 
Λεθ Μπουσκόλια:: Μία πραγµατεία 

πάνω στον τρόπο που αγαπάµε 
και την ανταπόδωση που 

περιµένουµε. Σε βάζει να σκεφτείς 
πολλά, αλλά το κάνει µε ευχάριστο 

τρόπο. 

Αγάπη κατω από τη Βροχή 
Ναγκίµπ Μαχφουζ:: Ο λατρεµένος 

µου συγγραφέας! Μαγευτικές 
περιγραφές! 

Άγγελοι 
Λόρεν Κειι:: Πολύ ροµαντικό, µε 
δράση και αγωνία, το λάτρεψα! 

Αδεήφοί Καραµαζώφ 
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι:: Γιατί 
δεν είναι τυχαία κλασικό έργο. 
Πέραν κάθε περιγραφής. 

Αθανασία 
Μίλαν Κουντερα:: θαύµασα την 

παρατηρητικότητα του συγγραφέα, 
όσον αφορά την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, αλλά και τη διεισδυτικότητα 
των σχολίων του γι' 

αυτή, όπως και την παρουσίαση 
ολοκληρωµένων χαρακτήρων. 

Αθηνά. Ευτυχάκ δεν γεννήθηκα 
όµορφη 

Κώστας Καρακάοης:: Η ιστορία 
µιας κεφαλονίασας που φαίνεται 
on έζησε τα πάντα στην εποχή της! 
∆εν ξέρω αν υπήρξε πραγµαηκά n 
ηρωίδα, αλλο το βιβλίο σε πάει 
από την Ελλάδα µέχρι in Ρωσία, 
παρουσιάζοντας µια ολόκληρη 
εποχή! Μου άρεσε πάρα πολύ! 

Ακυβέρνητη Ποττιτείο 
(Τριλογία) 
Στρατής Τσίρκας:: Καιαπληκηκά 
βιβλία, µαθαίνεις v' αγαπάς την 
ελληνική γλώσσα.Έρωτας, πολιηκή, 

επανάσταση, ελληνισµός. 

Άµυνα Zcbvns 
Πέτρος Μαρκαρης:: Είναι αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα, αλλά περισσότερο 

συνάρπαζα ο τρόπος 
που παρατηρεί και περιγράφει in 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 
Πολύ ωραίο βιβλίο. 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / Free Magazine
îíùøüíñðþï: ôìø÷ïöë, 01-07-2012
êùéþýï: 6,7,8,9,10         (2 ïãõ 5)
òèçùæüû: 1745 cm ²
òèåñ öìöéüäüøþï: òñ ý÷ïæèå÷íñ
ÿã÷öü÷ðâðþï ùðáóãüì: 2310 238 277

àèßñ öéù÷ýþ: ÞÝôÜÛÚÝÙ ØÝêàÛú

(για να δείτε και τα 200 βιβλία που επέλεξαν οι αναγνώστες µας 

µπείτε οτο www.cityportal.gr) 
QPIANA ΦΑΛΑΑΤΣΙ 

Ανεµοδαρµένα ύφη 
Έµιλυ Μπροντε:: Μία κλασική, 

καταραµένη, ροµανακή ιστορία 
αγάπης. 

ΑνεµώήΊα 
Ισίδωρος Ζουργος:: Ταυτίστηκα 

µε τις αναζητήσεις ιου συγγραφέα 
για τη ζωή που άφησε πίσω 

του και για όπα όσα δεν πρόλαβε 

να ζήσει. 

Λιµοκτονώντας ασύστολα 
Αύγουστος Κορτώ:: Υστερικό χιούµορ, 

διαβάζεται σε µια βραδιά, 
γέλασα πάρα πολύ! 

Ban's µε δώδεκα θεοίκ 
Λένα Μοντα:: To καλύτερο βιβλίο 

που διάβασα ποτέ! Η Λένα 
Μαντά είναι n καλύτερη ελληνίδα 

συγγραφέας που υπάρχει! 

Βασίσου πάνω µου 
Χόρχε Μπουκάι:: Όπως όλα τα 
βιβλία του Χόρχε Μπουκάι, µιλάει 

µε απλές ιστορίες για ιον 
έρωτα, in µοναξιά, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, µέσα από µικρές 
ιστορίες που διαβάζονται πολύ 
εύκολα. 

Γάτα µε πέταλα 
Ευγενία Φακίνου:: Εγώ το λάτρεψα 

auro ίο βιβλίο για to υπόγειο 

χιούµορ του. M' άρεσε 
πολύ! 

Για τα µάπα σου 
Ντανιέλ Τσαβαρία:: Γιατί µε 

έκανε να θέλω να µάθω σκάκι. 
Και να περιµένω πώς και πώς να 
κυκλοφορήσει επιτέλους n συνέ- 

Γράµµα σε ένα παιδί που δεν 
γεννήθηκε ποτέ 
Οριάνα Φαπατσι:: Γιαη' είναι 

πολύ Βλικρινές και αληθινό. Και 
δεν χραάζειαι να είσαι γυναίκα 
στην αναπαραγωγική ηλικία για 
να to διαβάσεις. 

∆άκρυα του θεού 
Χρύσα ∆ηµουλίδου:: To mo ροµανηκό 

βιβλίο που έχω διαβάσει! 
Πολύ συγκινηηκό! 

∆ιαβάζονκκ στη Χάννα 
Μπέρναρντ ΣηΤνκ:: Συγκινηηκό 

και άγριο. Μια ιστορία για ιους 
εφιάλιες και ης φυλακές που χτίζουν 

οι ίδιοι οι άνθρωποι πρώτα 

για ιον εαυιό τους και µετά για 
τους άλλους. 

∆ράκος <πο χιόνι 
Καιτη Οικονόµου:: Πρόκειται για 
ένα Βιβλίο που διάβασα σε µια 
πολύ δύσκολη σηγµή της ζωής 

µου και κατάφερε να µε συναρπάσει. 
To διαβάζεις µε µια ανάσα! 

Έγκληµα και Τιµωρία | Φιονtop 

Νιοοτογιέφσκι::Ένα συναρπαστικό, 

ψυχολογικό, διαχρονικό 
θρίλερ. 

Εγώ, ο Zaxos Zax0pns 
Λένα ∆ιβανη:: Αστείο, ιρυφερό, 

έξυπνο. 

Εκατό χρόνια µοναξιάς 
Γκαµπριέλ Γκαρσία Μαρκές:: 

Ένα αριστούργηµα, πολύ καλογραµµένο, 
αξίζει πολύ! 

Ευτυχία 
Ζουλφί ΛιΒανεπϊ:: Γνωρίζθς πτυχές 

ΐης γειτονικής Τουρκίας, αναλογιζόµενος 
ιι αποτελεί 

προσωπική ευτυχία για ιον καθένα. 

Η αβάσταχτη ελαφρότητα 
του Είναι 
Μίλαν Κούντερα:: Ένα φιλοσοφικό 

βιβλίο για as διαπροσωπικές 
σχέσεις. Νιώθω πολύ τυχερός 

που to διάβασα. 

Η αγάπη άργησε µια µέρα 
Λιλή Ζωγράφο:: Ερωτική (και 

όχι µόνο) ιστορία χωρίς καλό 
ιέλος, και γι' auto πολύ αληθινή 
και συγκλονισηκή. 

Η ΑΓίδονόηττα 
Ισίδωρος Ζουργός:: Μια ιστορία 

στο περιθώριο όσων µάθαµε στο 
σχολείο για ιην Επανάσταση του 
'21 -που τελικά έγινε από ανθρώπους 

σαν εσένα κι εµένα. 

a iva mm 
non fox 

ΙΣΙ∆ΠΡην ΖΟΥΡΓΟΣ 

η αηδονόπιτα 

Η άλλη πλευρά του νοµίσµαηκ 

Λένα Μαντά::Έχω διαβάσει όλα 
τα βιβλία ιης και n άλλη πλευρά 

ιου νοµίσµαΐος a'vai από ία mo 
αγαπηµένα µου! 

Η δεσπσινέ Σταρκ 
Ιβο Αντριις:: Μια όµορφη ιστορία 

για έναν εφηβικό ανεκπλήρωτο 
έρωτα µε µια µεγαλύτερη 

γυναίκα. 

Η ∆ίκη 
Φραντς Κάφκα: Ανατριχιαστικό 
θρίλερ, αξεπέραστο! 

Η κόρη tjts ανεµώνης 
Γιώργος Πολυρακης:: Ταξιδιάρικο 

και καλογραµµένο, αξίζει 
για to καλοκαίρι! 

Η Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων 

Ζαν Μισέλ Γκενασια:: Παρίσι, 

λίγο πριν τη σούπερ δεκαετία του 
60, ένα τσούρµο µυστήριοι τύποι, 
των οποίων ης ιστορίες διαβάζεις 
τη µία µετά την άλλη. Για την 
ατµόσφαιρά του και µόνο, αξίζΒ. 

Η Μεγάλη Χίµαιρρα 
M. Καραγάτσης:: Καταπληκηκό 
ψυχογράφηµα αντρικών και γυναικείων 

χαρακτήρων, εκπληκηκά 
σκληρό και αληθινό µέχρι 

την τελευταία σελίδα ιου. 

Η Μάµο 
ΜίκαελΈντε::Ένα παραµύθι για 

µικρούς και µεγάλους. 

Η vooostou Πορτνόι 
ΦίπΊπ Ροθ: Ένα "αντρικό" Βιβλίο 

που αξίζει αν το διαβάσουν όλες 

οι γυναίκες! 

Η παγωµένη πριγκίπισσα 
Καµίλα Λέκµπεργ:: ∆εν µπορείς 

να το αφήσεις από τα χέρια σου! 
Καταπληκτικό! Είναι ένα καλογραµµένο 

µυθιστόρηµα µε 
ωραία πλοκή, αγωνία που σε καθηλώνει 

και δεν µπορείς να το 
αφήσεις αν δεν µάθος το τέλος. 

Η πολιτεία των ληστών 
ΝτέιΒιντ Μπενιόφ:: Μυθιστό- 
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m ρηµα που διαδραµατίζεται στη 
Ρωσία στον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
πόλεµο, µε πολύ ωραία ατµόσφαιρα 

και πολλή ανατροπή. 

Η σκιά ιου ανέµου 
Κάρλος Ρουίζ θαφόν:: Πολύ 
γρήγορη πλοκή, υποβλητική ατµόσφαιρα, 

έντονα συναισθήµατα, 
αυτό το Βιβλίο έχει αη' όλα και σε 

Kdva να µη θες να to αφήσεις. 

Η σκόνη των άστρων 
Αικατερίνη Τεµπέλη:: Ώριµη 

γραφή, ωραίες περιγραφές, ποιητική 
αύρα, µου to συστήσανε 

και µου άρεσε πολύ! 

Η τελευταία µαύρη γάτα 
Ευγένιος Τριβιζας:: Γιατί είναι ένα 

παραµύθι για µεγάλους και n µοναδική 
σου ευκαιρία να διαβάσεις 

απενοχο- ποιηµένα ξανά ιον 
αγαπηµένο ΤριΒιζά ως ενήλικας 

Η Φόνισσα 
Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης:: 

Για ιην απόλαυση της γλώσσας 
και ns αλήθειες της ιστορίας ιου. 

Θεανώ, n λύκατνα tns rvjflns 
Λένα Μοντα:: To βιβλίο που λάτρεψα 

όσο λίγα και που ακόµα 
δεν έχω βρει παρόµοιο να µε συνεπάρει 

1000. 

θεσσαλονίκη, n πόλη των 
φαντασµάτων. 
Μαρκ Μαζαουερ::'Ενα ιστορικό 
Βιβλίο που διαβάζεται σαν να 
ήιαν µυθιστόρηµα. Λεπτοµέρειες 
και άγνωστες πτυχές ιης ιστορίας 
ιης πόλης pas. 

Και µε το φακ του λύκου 
επανέρχονται 
Ζυράννα Ζαιελη Κάθε φορά που 

lo διαβάζω, lo απολαµβάνω περισσότερο! 
Πραγµατική απόλαυση! 

Κατα συρροήν 
Πέτρος Μαρηνιδης:. Μια αστυνοµική 

περιπέιαα µε χαρακτήρες 
αναγνωρίσιµους, που διαδραµατίζεται 

σε περιοχές της θεσσαλονίκης 
που γνωρίζουµε όλοι. 

Συναρπαστικό! 

Mark Hiiottr 

0EIIAAONIKH 
nOAH TQN #ANTA£HATQN 
VltltaDL WMMNI Ul IttMM IIH -IM 

ge m Κώδικας Da Vinci 
Νταν Μπράουν Ano ta mo ενδιαφέροντα 

βιβλία, που κρατάνε 

ιον αναγνώστη. Εντυπωσιακό 
µυθιστόρηµα, σε αιχµαλωτίζει 
και σε παρακινεί να διαβάσεις 
όλο και περισσόιερες σελίδες. To 
ενδιαφέρον µένει αµείωτο από 
την πρώτη έως την τελευταία σελίδα. 

Λωξάνφα 
M. Ιορδανίδου:. Γιατί είναι lo αρχέτυπο 

όλων ιων ελληνίδων γιαγιάδων, 
µαµάδων και θσάδων 

µας, που ας αγαπάµε πολύ. ∆εν 

υπάρχα περίπιωση να µη συγκινηθείς 
διαβάζονιάς to. 

Ματωµένα Χώµατα 
∆ιδώ Σωτηρίου:: Η συγγραφέας 

παρουσιάζει αµερόληπτα, όσο 
µπορεί να γίνει auro, µια τραγική 
εποχή για ιον ελληνισµό, χωρίς 
να ξεχνά να αναφέρει τα λάθη και 
των δύο λαών. Καταλήγεις να 
κλάψεις και για τους δύο εξίσου. 

Να ζεκ, να αγαπάς και να µαθαίνεις 

Λεθ Μηουσκαλια:: Είναι ένα 
υπέροχο βιβλίο µε µορφή διαλέξεων, 

που σε βοηθά να βρεις ιον 
εαυτό σου, να ανακαλύψεις 

πράγµατα για την προσωπικότητα 
σου και να εµβαθύνεις σε 

έννοιες όπως n ζωή και n µοναξιά. 

Να σου πω µια ιστορία 
Χόρχε Μπουκάι:: Βιβλίο που 
αφορά την ψυχολογία του ανθρώπου 

και ης διαπροσωπικές 
σχέσ&ς. Ισιοριούλες που διαβάζονται 

σαν παραµύθι κι όµως δεν 
είναι... M' άρεσε γιατί όιαν διάβαζα 

χανόµουν και σε αρκετά 
σηµεία έβλεπα τον εαυτό µου. 

Νορβηγικό δάοτ» 
Χαρούκι Μουρακάµι: Ενα βιβλίο 

που διαβάζοντάς το, δεν 

ήθελα να τελειώσει. 

ΟΑΛαιµιστης 
Πάολο ΚοέπΊο:: Για µένα, αν 
είναι να διαβάσεις ένα µόνο Βιβλίο 

ιου Κοέλιο, πρέπει να είναι 
auro. Αλλάζει ιον ιρόπο που 
Βλέπας τον κόσµο. 

Ο Άρχοντας των ∆αχυλιδιών 
Τζ. Ρ.Ρ.Τόλκιν:: Για ιην αψεγάδιαστη 

δηµιουργία ενός ολόκληρου 
κόσµου, για ιην πλούσια φανιασία 

και la ισχυρά συναισθήµαια. 

Ο Bios και n πολττεία του 
Αλέξη Ζορµπά 
Νίκος Καζαντζάκης:: Για µία και 
µόνη αιάκα ιου Ζορµπά, εκεί 
που εξοµολογείται γιαη' θα πάει 
τελικά στην κόλαση... 

OEpacrais 
Μαργκερίτ Νιυράς:: Μια εξωτική 

ερωηκή ιστορία, από µια 
συγγραφέα που δεν φοβάται να 
γράψσ αλήθειες. 

Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας 

Γκαµπριελ Γκαρσία Μαρκέ:: 
Εξαιρετικό Βιβλίο, το οποίο διαδραµατίζεται 

στην Κολοµβία την 

εποχή που n χώρα µαστιζόταν 
από επιδηµία χολέρας. Παρόλα 

αυιά είναι µια τρυφερή ερωηκή 
ιστορία που θα µιλήσει σης καρδιές 

των αναγνωστών. 

Ο θεός των µικρών πραγµάτων 

Αρουντάτι Ρόν: Η ιστορία µιας 
εύπορης οικογένειας στην Ινδία, 
που συγκλονίζεται από έναν θάνατο 

και έναν έρωια. To διαβάζεις 

µε κοµένη ιην ανάσα, είναι 
ένας ολόκληρος κόσµος! 

Ο Κόσµος της Σοφίας 
Γιοοτειν Γκάαρντνερ:: Η ιστορία 
ιης δυτικής φιλοσοφίας, γραµµένη 

σαν µυθιστόρηµα! Μοναδικό 
και ευχάρισιο, δεν µπορείς 

να lo αφήσεις από la χέρια σου! 

Ο λύκος tns στέππας 
Ερµαν Έσσε:. Auro που µάγεψε, 
ήιαν lo µήνυµα του συγγραφέα 
on για να άγγιξες ra µεγάλα µυσιήρια 

ιης ζωής θα πρέπει να zas 
in ζωή στο έπακρο και να επικοινωνώ 

µε ιους ανθρώπους 

Ο Μέγας Ανατολικός 
Ανδρέας Εµπειρίκος:: Γιαη' µόλις 
ξεπεράσεις την αρχική έκπληξη 

και χαλαρώσος, ανηλαµβόνεσαι 
on διαβάζεις ένα από ια mo σηµανηκά 

έργα που έχουν γραφτεί 
στην ελληνική γλώσσα. 

Ο Μικρός npfvianas 
Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί:: Αν 

έπρεπε να διαβάζω ξανά και ξανά 
ω ίδιο βιβλίο από µικρό παιδί 
µέχρι να πεθάνω, θα έβρισκα 
κάθε φορά κάη καινούργιο, θεός 
ο Εξιπερί. 
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Ο Ntposrou MI. inifepDu 
Αλεξάντρ ΣεργκέγεΒπς Πούc!kiv:: 

Αλλα βιβλία ιου είναι mo 
οηµανακά, αλλά auto αγάπησα 
γιατί είναι πολύ αληθινό. 

ΟΤοιχυδροµοςτου Νφούδα 
Αντόνιο Σκάρµετα:: Επεδή είναι 
µια ιστορία µικρή, µε πολύ 
όµορφη γλώσσα (θάθελα να 
ξέρω ιταλικά για να το απολαύσω 

στο πρωτότυπο), µε απόλυτη 
ισορροπία συγκίνησης και 

χιούµορ, χωρίς να µπορείς να 
πεις αν το τέλος είναι καλό ή όχι. 
Και γιατί είναι το µόνο ever βιβλίο 
που έγινε ισάξια υπέροχη ταινία. 

Ο Τρυποκάρυδο» 
Τοµ Ρόµπινς 
Ο γλωσσοπλάοτης συγγραφέας 
είναι τόσο εφευρεακός που σε εκπλήσσε. 

Οι χαρακτήρες γίνονται 
πια γνωστοί σου, φίλοι σου, θάρρος 

πως κάπου εκο έξω ίσως και 
να τους συναντήσεις κάποτε! Εκεί 
που n ιστορία συνεχίζεται. 

Ο χαµένος στρατός 
Βαλέριο Μάσσιµο Μανφρένπ:: 

Μία άκρως ελληνική ιστορία. Η 
ιστορία κυλάει στο αίµα µας. Στην 
πραγµατικότητα είναι µία σύγχρονη 

προσέγγιση της Κύρου 
Αναβάσεως. Τέλεο βιβλίο µε τέλεια 

πλοκή. 

Ο Χορός των Ρόδων 
Αντώνης Σουρούνης:: Έξυπνο 
βιβλίο, κλασικό αγαπηµένο ίσως 
ο καλύτερος Σουρούνης. 

Οι θάλασσες του Νότου 
Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλµπάν:: 

Ο Πέπε Καρβάλιο είναι ο 
αντισυµβατικός ήρωας που σε 
παρασύρε σε ιστορίες που σε ταξιδεύουν! 

Οι Μάγισσες Tns Σµύρνης 
Μάρα Μεϊµαρίδη:: Μαγικό Βιβλίο, 

µε όλη in σηµασία ιης 
λέξης! 

Οι οδοιπόροι Tns καρδιάς 
Εύα Οµηρόλη:: ΒιΒλιό ερωτικό, 
ταξιδιάρικο... καλοκαίρι 2009, 
Αλόννησος, πρώτη φορά έκανα 
µόνη µου διακοπές... 

Στήβεν Πρέσφιλντ:: Γιατί κλαις 
και συναρπάζεσαι και αγαπάς 
ξανά µια ιστορία που έχες Βαρεθε 

v' ακούς από µικρός σιο σχολείο! 
Μακάρι να µας λέγαν έτσι 

όλη την ελληνική ιστορία! 

Όταν έκήαψε ο Νίτσε 
Ίρβιν Γιάλοµ:: Ο Γιάλοµ διηγείται 
µια πολύ ανθρώπινη ιστορία για 
δύο τέρατα της φιλοσοφίας και 
της επιστήµης. Απλώς συναρπασακό! 

Παπαπάνγκι 
Έρικ Σόερµαν:: Έµενα έκπληκτη 
από την απλότητα .την αµεσότητα 

και την αλήθεα του κείµενου 
αυτού. Ένα βιβλίο που 

διαβάζεται αβίαστα µε ενδιαφέρον, 
συµπάσχοντας πια µαζί µε 

ιον Παπαλάνγκι, ιον δυακό άνθρωπο, 
εσένα και µένα. 

Παρασκευή Βράδυ 
Εµµανουέλ Μηέρνχαιµ:: nari 
όλα µπορούν να συµβούν σε ένα 
βράδυ. Μια συγκλονιστική ιστορία 
έρωτα, χωρίς ψευχοροµαντισµούς. 

Πικρό νίίυκό Αεµώ«τ 
Σοφία Βόικου:: Καταπληκτικό βιβλίο 

που αναφέρεται σε ένα σύνταγµα 
Ελλήνων που πολεµούσαν 

στην Καβάλα. To διαΒάζες σε 
ένα βράδυ! 

Σάββατο βράδυ στην άκρη 
της πόπης 
Σώτη Τριανταφύλλου:: Ήταν 
σαν να έβλεπα ταινία, υπέροχο. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς 
Πείρος Μαρανίδης:: Ελαφρύ και 
έξυπνο, σε κρατάε µέχρι το 
τέλος. Ωραίο αστυνοµικό µυθιστόρηµα. 

ΣιπµαρίήΊον 
Τζ. Ρ.Ρ.Τόλκιν:: Λιγότερο γνωστό 
από τον Αρχοντα των δαχυλιδιών, 

αλλά για τους φαναηκούς 
ίσως το mo συναρπαστικό! 

Σουέλ 
Ιωάννα Καρυσηάνη:: Υπέροχη 
ιστορία, για τις ευκαιρίες που έρχονται 

και φεύγουν ογπ ζωή. To 
συνιστώ σε όλους! 
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Τα µυστικά του Βάλτου 
Πηνελόπη ∆έλιο:: Τέλειο! ∆ιαΒάζειαι 

ξανά και ξανά 

To Άρωµα 
Πατρικ Ζισκιντ:: Κλασικό και αξεπέραστο, 

χίλιες φορές καλύιερο 
από ιην ταινία! 

To Άρωµα του Ονείρου 
Top Ρόµπινς:: Κανονικά, θα διάλεγα 

ια Άπαντα ιου Ρόµπινς, όχι 
µόνο To Αρωµα ιου Ονείρου. 
Γιατί άπαξ και το πιάσεις στα χέρια 
σου, ή γίνεσαι φαν και la ρουφάς 
όλα µε in σειρά ή διαβάζεις as 
πρώτες πέντε σελίδες και δεν ιον 
ξαναπιάνεις στα χέρια σου. Πέρα 
από την απολαυστική ανάγνωση, 
ένας συγγραφέας που επιτέλους 
γουστάρει µε ιρέλα in ζωή! 

To αστέρι του διαβόλου 
Τζο Νεσµπο:: No to διαβάσειε 
οπωσδήποτε! 

Τοδεκα 
Μ. Καραγάιοης: Ισως to καλύιερο 

Βιβλίο ιου Καραγάιση, 
όποιος είδε to σήριαλ και ιου 
άρεσε, to Βιβλίο θα ιον ξετρελάνει 

To δωµάτιο 
Εµα Νιόνιπχιου:: Σοκαρισακό 
και συγκινητικό µυθιστόρηµα, 
δεν to ξεχνάς εύκολα! 

To ηµερολόγιο tns Μπρίτζστ 
Tzoouvs 
Έλεν Φήλνηνγκ:: Για γέλιο µέχρι 
δακρύων, µε λεπτό, ιρελό, αυτοσαρκασιικό 

χιούµορ. Η απόλυιη 
ιαύαση για οποιαδήποτε γυναίκα 

µεταξύ 25-45 ζει στον σύγχρονο 
δυτικό κόσµο, όσο τρώγεται µε 
ια ρούχα ιης, ιον εαυιό της, to 
σώµα ιης, in µαµά ιης, ιους έρωτες 

ιης (µετά τα 45 to διαβάζεις 
για να γελάσες µε όσα πέρασες, 
επειδή αν δεν έχες λύσει τουλάχιστον 

ένα από αυιά την έκατσες!). 
Εγχειρίδιο χρήσης για τους 

άντρες αντίστοιχων ηλικιών! Επιπλέον, 
δεν έχει καµία σχέση µε 

την αµερικανιά καρικατούρα της 
ταινίας! 

To καπλάνι tns Bitptvas 
Αλκη Ζέη:: Πρόκειται για ένα Βιβλίο 

που συστήνεται σε παιδιά 
∆ηµοτικού ιην ώρα ιης φιλαναγνωσίας, 

αλλο n πλοκή ιου είναι 
ιόσο ενδιαφέρουσα που κραιά 
και µεγάλους αναγνώστες σε 
αγωνία για to a θα συµβεί µετά. 
∆εν to ξεχνάς ποιέ! 

To κιβώτιο 
Αρης Αλεξάνδρου::'Ενα κλασικό 
βιβλίο που διαδραµατίζεται την 
εποχή του Εµφύλιου. To συνιστώ 
ανεπιφύλακτα! 

To νήµα 
Βικτόρια Χίσλοπ:: Μια ακόµη 
καιαπληκακή ιστορία της Χίσλοπ 
που εξελίσσεται στην θεσσαλονίκη! 

Αγάπησα περισσόιερο in 
θεσσαλονίκη µέσα από ια παθήµατα 

των χρόνων... 

To Νησί 
Βικτόρια Χίσλοπ:: Ωραία ιστορία, 
που έγινε πολύ ωραία δουλειά 
στην τηλεόραση. 

To Ονοµα του Ρόδου 
ΟυµπεριοΈκο:: Τέλοο κλασσικό 
Βιβλίο. Τέλειες περιγραφές 
χώρου που σε κάνουν να νιώθεις 
παρών στην πλοκή. Ακόµα έχει 
µοναδική περιγραφή σεξουαλικής 

πράξης άκρως ερωηκή και 
ιαυιόχρονα χωρίς να προσβάλλει 

τον αναγνώστη. 

To Παιχνίδι του Στέµµατος 
Τζορτζ Μάρην::Ένα ano τα καλύτερα 

βιβλία που διάβασα τον 
τελευταίο καιρό. Σε αυτό το βιβλίο 

βασίζεται και n σειρά Game 
of ΤηΓοηες. Συνδυάζει in φανιασία 

µε to παιχνίδι ιου πολέµου. 
Αν και διαδραµατίζεται σε φανταστικό 

κόσµο, οι χαρακτήρες και 
οι καταστάσεις που περιγράφει 
είναι πολύ αληθινοί. 

To οττίο των πνευµάτων 
Ιζαµπέλ Αλιέντε:: Γιαη κι αν 
άλλοι λαηνοαµερικάνει συγγραφείς 

είναι mo σηµαντικοί, αυιή 
είναι που σου ανοίγει ιην πόρια 
σιη µειαφυσική και τη µαγεία 
των ιστοριών τους µε ιον mo 
απαλό ιρόπο. Και γιατί διαβάζεις 
και νιώθεις τέτοια οικειόιηια µαζί 
της που θες να την έχεις θεία ή 
µεγάλη αδερφή να σου λέει κι 
άλλες ιστορίες. 

To τρίτο στεφάνι 
Κώστας Ταχτσης:: Η ιστορία της 

σύγχρονης Ελλάδας µέσα από 
την ιστορία των ηρωίδων ιου! 
Πρέπει να to διαβάσουν όλοι! 

To φάντασµα Tns αξόδευτης 
av0nns 
Μάρω ΒαµΒουνάκη.: Η αγάπη 
είναι n µεγάλη πληρωµή ιης 
ύπαρξης, ένα υπέροχο ταξίδι στο 
κόσµο ιων συναισθηµάιων που 
Βεληώνει ακόµα και την ψυχολογία 

µας, µε αποιέλεσµα να αγαπάµε 
περισσότερο και χωρίς 

αντάλλαγµα. 

To φιλί του δράκου 
Χρύσα ∆πµουλίδου:: Ένα ano 
τα Βιβλία που µου άρεσαν και 
έχω να προιείνω ανεπιφύλακτα. 
Πρόκειται για ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, 

µε εξαίρετη πλοκή, 
αγωνία, µυστήριο µέχρι το τέλος 
αλλο και έντονα συναισθήµατα. 

Φτωχή Μαργκό 
Σώτη ΤριανταφύλΑου:: Evas 
ανεκπλήρωιος, όµορφος, τρελός 
έρωτας! Καιά m γνώµη µου to 
καλύιερο βιβλίο ιης Τριανταφύλλου! 

Χάρι Πότερ 
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Είναι ο αγαπηµένος 

µου ήρωας, µεγάλωσα 
µαζί του! Νοµίζω on θα µείνει 
σαν πολύ κλασικό βιβλίο! 

Ο χώρος που είχαµε στη διάθεοη µας επέτρεψε να παρουσιάσουµε µόνο 
τα µισά βιβλία απ όοα είχαν ψηφιστεί.. Για να δείτε και τα 200 βιβλία που 
επέλεξαν οι αναγνώστες µας µπείτε στο www.cityportal.gr 
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