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12 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΕΒΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Αριάδνη έχει επιλέξει να ζει σε ένα μέρος όπου έχει πλήρη επαφή
με τη φύση και έχει γίνει ένα με αυτή. Κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής
χιονόπτωσης παθαίνει ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό της. Ο Αντώνης
που βρίσκεται την κατάλληλη ώρα στο κατάλληλο σημείο βουτάει στην
παγωμένη λίμνη και της σώζει τη ζωή.
Έναν χρόνο μετά συμβάν οι δρόμοι των δυο ανθρώπων θα συναντη
θούν ξανά και θα δημιουργηθεί ένας δυνατός έρωτας.
Θα περάσουν μέσα από μονοπάτια που οδηγούν σε πηγές, θα έρθουν
αντιμέτωποι με άγρια ζώα, θα γευτούν το νερό ως πηγή ζωής, την αγά
πη ως ύψιστη αρετή και τον σεβασμό ως βασικό καθήκον. Μια ανατροπή
όμως θα φέρει την Αριάδνη στη θέση όλων αυτών που προσπαθούσε η
ίδια να βοηθήσει να βρουν τον χαμένο προορισμό στη ζωή τους. Πολύ
απλά γιατί ο συνοδοιπόρος της άλλαξε πορεία…
Στο βιβλίο θίγονται ιδιαίτερα θέματα, ανάμεσά τους η έννοια της
αγάπης, των οικογενειακών δεσμών, της μοναξιάς και της συντροφικό
τητας. Επιπλέον θέματα θέματα όπως κλιματική αλλαγή, η προστασία
του περιβάλλοντος και η υποχρέωσή μας να τα προστατεύουμε. Υπο
χρέωση που όταν γίνεται με καλή θέληση ονομάζεται φροντίδα…

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Βραβείο
αναγνωστών
2017
στην κατηγορία

Ηρωίδα Έμπνευση
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• Ο Κώστας Κρομμύδας διευρύνει τον κύκλο των φα
νατικών αναγνωστών του με κάθε νέο βιβλίο του.
Αγγίζει θέματα όπως η επαφή του ανθρώπου με τη
φύση, η απώλεια και η ελπίδα.
• Είναι από τους πιο δραστήριους Έλληνες συγγρα
φείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φανατικό
κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Τα βι
βλία του γίνονται αντικείμενο σχολιασμού σε δε
κάδες blogs και sites, ενώ έχει καταφέρει να χτίσει
στενές σχέσεις με βιβλιοπώλες και αναγνώστες σε
όλες τις πόλεις.
• Ο συγγραφέας όπως πάντα θα προωθήσει με όλες
του τις δυνάμεις το νέο του μυθιστόρημα τόσο δια
δικτυακά όσο και με ξεχωριστές παρουσιάσεις σε
όλη την Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ
Η ΓΙΑΤΡΙΝΑ

12 ΜΑΪΟΥ

ΒΑΣΙΣΜΈΝΟ
ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΆ
ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ
ΦΑΝΤΆΖΟΥΝ ΠΙΟ
ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΆ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ
ΦΑΝΤΑΣΊΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαβολογυναίκα αποκαλούσε ο παπάς του Ναγκιρέβ τη Σουζάνα Φαζέ
κας επειδή κρατούσε επτασφράγιστο το μυστικό της ακόμη και στη Θεία
Εξομολόγηση. Η Ιρίνα, η Έλζα, η Μπλάνκα και η Μαρίγια όμως τη θεω
ρούσαν φύλακα άγγελό τους όχι μόνο επειδή πρόσφερε στο χωριό τις
υπηρεσίες της ως μαμή και πρακτική γιατρός αλλά επειδή τις γλίτωσε
από το αβάσταχτο πεπρωμένο τους σε μια κοινωνία που η γυναίκα δεν
είχε ακόμη το δικαίωμα να επιλέγει τη ζωή και τον σύντροφό της.
Η Σουζάνα αναλαμβάνει δράση σ’ αυτή τη γωνιά της Αυστροουγγα
ρίας από το 1911 έως το 1919, λίγο πριν και λίγο μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο θεωρώντας θεία Δίκη ό,τι για τους υπόλοιπους είναι έγκλημα
και αμαρτία. Και καταλήγει να γίνει η «θεά» του Ναγκιρέβ η οποία με τα
γιατροσόφια και τα φαρμάκια της περιφρουρεί αυτόκλητα μια αμφιλε
γόμενη τάξη.
Μόνο όταν θα γνωρίσει τον Έλληνα γιατρό Στράτο Κεκέρογλου
συμφιλιώνεται με το τραύμα που κουβαλάει από παιδί.
Ένα βιβλίο που αποδεικνύει πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες
ανάμεσα στην αγάπη και στο μίσος, στην αθωότητα και την ενοχή, στην
απελπισία και την παράνοια όταν οι πληγές της ψυχής αδυνατούν να
επουλωθούν.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ελληνική κλασική φιλολογία
και παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη λατινική ποίηση
Ορατίου και Βιργιλίου. Έχει βραβευτεί για τη λογοτεχνική της παρουσία
από τον σύλλογο γυναικών «Εξάλειπτρον» το 2016, ενώ το βιβλίο της
Φτερά από Μετάξι ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών Public
το 2008.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Βασίζεται σε μια αληθινή συγκλονιστική ιστορία
των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Με τη διεισ
δυτική ματιά της Πασχαλίας Τραυλού, σκιαγραφεί
ται η ψυχοσύνθεση μιας μοναδικής γυναίκας και
μιας ασυνήθιστης μικρής κοινωνίας.
• Με το Φιλί στα Μάτια και μετά την ολοκλήρωση της
τριλογίας Η Ελεγεία της Στάχτης, η Πασχαλία Τραυ
λού απέδειξε ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του
αναγνωστικού κοινού.
• Η συγγραφέας είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και θα προωθήσει το νέο της
βιβλίο με πολλές παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα.
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12 ΜΑΪΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

SOREN SVEISTRUP
Ο ΚΑΣΤΑΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ
NETFLIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 17,70 €

Αν τον βρεις, σε έχει ήδη βρει.
Ένας ψυχοπαθής τρομοκρατεί την Κοπεγχάγη.
Πίσω του αφήνει έναν «καστανάνθρωπο» – μια χειροποίητη κού
κλα φτιαγμένη από σπίρτα και δύο κάστανα. Εξετάζοντας τις κούκλες,
η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκει ένα αποτύπωμα, το
οποίο ανήκε σε ένα κορίτσι, την κόρη μιας υπουργού, η οποία είχε απα
χθεί και δολοφονηθεί έναν χρόνο νωρίτερα.
Είναι τραγική σύμπτωση ή κάτι πιο διεστραμμένο;
Προκειμένου να σώσουν αθώες ζωές, ένα ζευγάρι ερευνητών θα
πρέπει να κάνει στην άκρη τις διαφορές τους και ενωμένοι να ερμηνεύ
σουν τα στοιχεία που αφήνει πίσω του ο Καστανάνθρωπος.
Ο παρανοϊκός δολοφόνος εκτελεί την αποστολή του, η οποία βρί
σκεται μονάχα στην αρχή της.
Και κανείς δεν είναι ασφαλής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Το ανατριχιαστικό
ντεμπούτο του
δημιουργού
της Σκανδιναβικής
σειράς The Killing.
Søren Sveistrup

Ο Søren Sveistrup (Σόρεν Σβέιστραπ) είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος
σεναριογράφος της δανέζικης σειράς The Killing η οποία κέρδισε πά
μπολλα διεθνή βραβεία και προβλήθηκε σε πάνω από εκατό χώρες. Ο
Sveistrup έγραψε επίσης το σενάριο και της ταινίας Ο Χιονάνθρωπος,
βασισμένης στο βιβλίο του Jo Nesbø. Έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία,
συμπεριλαμβανομένων ενός βραβείου Emmy για το Nikolaj and Julie
και ενός BAFTA για το The Killing.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Δυνατό σκανδιναβικό αστυνομικό που θα αγαπή
σουν οι φανς του Samuel Bjork αλλά και του Stieg
Larsson. Ο συγγραφέας είναι δημιουργός της εμβληματικής σειράς The Killing, κάτι που σίγουρα θα
ιντριγκάρει τους αναγνώστες του αστυνομικού.
• Το βιβλίο έχει επιλεγεί από το Amazon ως ένα από
τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς, έχει πάρει εξαι
ρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και έχει μπει
στις λίστες των best sellers σε διάφορες χώρες.
• Τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν πουληθεί σε 23
χώρες, έχει μπει σε πολλές λίστες και έχει γίνει ήδη
best seller σε Ολλανδία και Δανία.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12 ΜΑΪΟΥ

ΣΕΝΕΚΑΣ, JAMES ROMM
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαχρονική σοφία σχετικά με τη διαχείριση του θυμού στην προσωπική
ζωή και στον πολιτικό βίο από τον Ρωμαίο Στωικό φιλόσοφο και άνδρα
της πολιτικής Σενέκα.
Αντλώντας εργαλεία από το μεγάλο του οπλοστάσιο της ρητορικής,
συμπεριλαμβάνοντας ιστορικά παραδείγματα (ειδικά από τη φριχτή βα
σιλεία του Καλιγούλα), ανέκδοτες ιστορίες, χαριτολογήματα και απα
ράμιλλη ευφράδεια, ο Σενέκας δομεί τo «κατηγορώ» του εναντίον του
θυμού με κλιμακούμενη ένταση.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αναγνώστες βρίσκουν απαντήσεις για όλα τα
θέματα που τους απασχολούν στην αρχαία σοφία.
Στην εποχή του εκνευρισμού και της εύκολης
επίκρισης, είναι ένα βιβλίο που θα έχει εξ ορι
σμού μεγάλη απήχηση.

ΣΧΗΜΑ: 12X17,7
ΤΙΜΗ: 11,10 €

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
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12 ΜΑΪΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

THOMAS ERIKSON
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΗΛΙΘΙΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 1 εκ. αντίτυπα παγκοσμίως, το βιβλίο
αυτό προσφέρει μία καινοτόμα μέθοδο κατανόησης των γύρω σας, η
οποία θα αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώ
πους, από τους συνεργάτες μέχρι τον/τη σύντροφό σας.
Ο συγγραφέας Thomas Erikson μας εξηγεί ότι υπάρχουν τέσσερις
βασικοί τύποι συμπεριφοράς που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
αλληλεπιδρούμε και αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας. Η κατανόηση
του προτύπου συμπεριφοράς ενός ατόμου αποτελεί το κλειδί της επιτυ
χημένης επικοινωνίας. Ο Erikson αναλύει τα τέσσερα είδη των τύπων
συμπεριφοράς και μας εξηγεί πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον
κάθε τύπο ατόμου και να αλληλεπιδράσουμε μαζί του. Αντί να κουράζει
τον αναγνώστη με περιττές τεχνικές κατηγοριοποίησης, το απλό σύστη
μα των τεσσάρων χρωμάτων σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε γρήγορα
το χρώμα ενός φίλου ή συνεργάτη και να προσαρμόσετε τον τρόπο με
τον οποίο του μιλάτε και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Thomas Erikson (Τόμας Έρικσον) είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαι
δευτής που πραγματοποιεί 120 έως 150 παρουσιάσεις ετησίως και, με
τα βιβλία του ως βάση, προσφέρει διαλέξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 4.800
στελέχη ώστε να γίνουν πιο ικανά και αποτελεσματικά στην εκτέλεση
των καθηκόντων τους.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα δικαιώματα για την έκδοση του βιβλίου έχουν
πουληθεί σε 37 χώρες.
• Ήδη μετρά 1.500.000 πωλήσεις παγκοσμίως.
• Νομίζεις ότι περιστοιχίζεσαι από ηλίθιους; Διάβασε
αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, που θα σε οδηγήσει να
καταλάβεις τους άλλους δίπλα σου και να επικοι
νωνήσεις με τον καλύτερο τρόπο μαζί τους.
• Ένας από τους πιο προκλητικούς τίτλους της χρο
νιάς. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει την παγκό
σμια επιτυχία του The Subtle Art of not Giving a
F*ck.
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BIBΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

12 ΜΑΪΟΥ

ΚΑΤΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
4
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όταν μια βροχή από πλαστικά καλαμάκια διέκοψε το μάθημα
στην τάξη του βυθού, οι ψαρομαθητές τρόμαξαν! Τότε ο κύριος
Χταπόδης τους παρότρυνε να μαζέψουν τα καλαμάκια και να
βγουν στη στεριά για να ζητήσουν βοήθεια.
Στον δρόμο τους συνάντησαν έναν ιππόκαμπο που είχε
τυλιγμένη στην ουρά του μια μπατονέτα, μια χελώνα που είχε
μπλεχτεί σε ένα δίχτυ, ένα δελφίνι που είχε καταπιεί σκουπί
δια και άλλα ζωάκια που δυσκολεύονταν να κολυμπήσουν.
Όλα φαίνονταν να τα έχουν χαμένα... Ήταν τόσο πολλά τα
σκουπίδια στη θάλασσα, που ακόμα και τα παιδιά δεν ήξεραν
τι να κάνουν… Ο κύριος Χταπόδης όμως τα είχε σκεφτεί όλα!
Ένα βιβλίο για την προστασία του πλανήτη και την αξία της
συνεργασίας για έναν κοινό σκοπό.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 56
ΣΧΗΜΑ: 24,5x24,4
ΤΙΜΗ: 11,10 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Κατρίνα Δημητριάδη-Τσάντα
λη γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Θεσσαλονίκη. Από το πε
ριβάλλον της ποτέ δεν έλειπαν
τα πολλά ζώα, γεγονός που την
οδήγησε, ως ενήλικη, να έχει το
δικό της μικρό καταφύγιο αδέ
σποτων. Η αγάπη της για τα ζώα,
τα παιδιά και το περιβάλλον την
οδηγούν αβίαστα σε καθημερι
νές, πολυεπίπεδες πράξεις αγά
πης και έμπρακτης προσφοράς.
Το 2020, μέσα από το νέο της βιβλίο με τίτλο Μια Θάλασσα Πλα
στικά, η Κατρίνα προσπαθεί να μεταδώσει σε μικρούς και μεγά
λους την αγάπη της για το περιβάλλον και τη σημασία της πρόλη
ψης και της φροντίδας.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μετά την επιτυχημένη πορεία που είχαν τα βιβλία Το
Σοφάκι και ο Ντο και Το μικρό αγόρι και τα 4 αβγά,
η Κατρίνα Τσάνταλη παρουσιάζει τη νέα εικονογρα
φημένη ιστορία Μια θάλασσα πλαστικά. Με συμμά
χους το χιούμορ και τους πιο γλυκούς χαρακτήρες,
οι μικροί αναγνώστες θα γνωρίσουν τα πλάσματα
της θάλασσας, θα διαβάσουν για την περιπέτειά
τους και θα πληροφορηθούν για τη μόλυνση του
περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη μας.
• Το βιβλίο θα υποστηριχθεί επικοινωνιακά καθώς
και με δράσεις σε βιβλιοπωλεία και σχολεία.
• Η έντονη δραστηριοποίηση της συγγραφέως στα
socialm edia καθώς και ο ευρύς κύκλος γνωριμιών
της θα βοηθήσουν στη γρήγορη διάδοση του νέου
της βιβλίου.
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12 ΜΑΪΟΥ

BIBΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ανακαλύπτω το STEM

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 24
ΣΧΗΜΑ: 24,5X24,4
ΤΙΜΗ: 6,60 €

Τι είναι τα μόρια και τα άτομα; Πώς συνδυάζονται
μεταξύ τους για να σχηματίσουν τον κόσμο που βλέ
πουμε; Τα παιδιά ακολουθούν τη Βαλεντίνα και τον
γάτο της, τον Μαξ, στον απίθανο μικροσκοπικό κόσμο
των σωματιδίων και ανακαλύπτουν την επιστήμη της
Κβαντικής Φυσικής!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 24
ΣΧΗΜΑ: 24,5X24,5
ΤΙΜΗ: 6,60 €

Γιατί οι δεινόσαυροι που εξαφανίστηκαν πριν από
εκατομμύρια χρόνια, είναι οι πρόγονοι κάποιων ζώων
που ζουν σήμερα στον πλανήτη μας; Τα παιδιά παρακο
λουθούν την αλλαγή των ειδών μαζί με τη Βαλεντίνα
και ανακαλύπτουν την επιστήμη της Εξέλιξης!

Το μεγάλο βιβλίο
των απαντήσεων

H Γη μας
Τι υπάρχει στο κέντρο της Γης; Ο Βόρειος Πόλος είναι πάντα παγωμένος;
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη Γη από ένα πρωτότυπο βιβλίο με κρυμμένες απα
ντήσεις. Μέσα από σύντομα, κατανοητά κείμενα και χαρούμενες εικόνες, γνωρί
ζουν τον πλανήτη μας, μαθαίνουν για τον καιρό και το κλίμα, ανακαλύπτουν τι κρύ
βεται στο εσωτερικό της Γης και ταξιδεύουν στο διάστημα!
Τι είναι ο μετεωρίτης; Υπάρχουν πλαστικά νησιά στον ωκεανό;

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
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ΣΕΛΙΔΕΣ: 12
ΣΧΗΜΑ: 20,5X20
ΤΙΜΗ: 11,10 €

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

12 ΜΑΪΟΥ

JOHANNA LINDSEY
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΦΟΡΝΤ #2)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η όμορφη Μίλισαντ Κρίσπιν είναι αρραβωνιασμένη με τον γοητευτικό
αλαζόνα Γούλφρικ, μέλλοντα κόμη του Σέφορντ – όμως σπάνια συναντά
κανείς ένα τόσο αταίριαστο ζευγάρι. Ο πατέρας της της έχει δώσει έναν
μήνα περιθώριο για να τον γνωρίσει καλύτερα. Οι μέρες περνούν και
η Μίλισαντ αναζητά απεγνωσμένα τρόπο να αποφύγει αυτόν τον γάμο.
Όμως ο Γούλφρικ γοητεύεται από την περήφανη, δυναμική γυναίκα που
σε λίγες μέρες θα γίνει δική του παρά τη θέλησή της. Η Johanna Lindsey
έπλασε δύο αξέχαστους χαρακτήρες που τους έφεραν κοντά οι περιστά
σεις, αλλά θα τους ενώσει ένα αμοιβαίο πάθος και ένας πόθος πέρα από
τον έλεγχό τους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Johanna Lindsey καθιερώθηκε ως μία από τις πιο δημοφιλείς συγ
γραφείς στο ρομαντικό ιστορικό μυθιστόρημα. Έχει γράψει 47 βιβλία,
που έγιναν best sellers, πολλά από τα οποία έφτασαν στην πρώτη θέση
στη λίστα των ευπώλητων των New York Times.
Η συγγραφέας είναι μεταφρασμένη σε 12 γλώσσες και έχει πουλή
σει πάνω από 60.000.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

MIA SHERIDAN
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπάρχει ένα μέρος στη σύγχρονη Αμερική που δεν έχει ηλεκτρισμό, δεν
είχε υδραυλικές εγκαταστάσεις, ούτε σύγχρονες ανέσεις. Δεν υπάρχει
χώρος για όνειρα ή ελεύθερη έκφραση, και δεν υπάρχει ανοχή στη φι
λοδοξία.
Σε αυτό το μέρος υπάρχει ένα αγόρι με κορμί θεού και καρδιά πολε
μιστή που τολμάει να ονειρεύεται περισσότερα, και ένα κορίτσι με πρό
σωπο αγγέλου και καρδιά γεμάτη κουράγιο που επιθυμεί αυτό που της
έχουν πει ότι δεν θα της ανήκει ποτέ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Mia Sheridan (Mία Σέρινταν) είναι best seller συγγραφέας των New
York Times, USA Today και Wall Street Journal. Το πάθος της είναι να
δημιουργεί μοναδικές ιστορίες αγάπης για ανθρώπους που είναι γρα
φτό να είναι μαζί.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
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27 MAΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

AΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ 1.500.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

Στο νέο της βιβλίο, η Αλκυόνη Παπαδάκη μας συστήνει τη Μαργαρίτα,
μια γυναίκα με όνειρα και προσδοκίες, που συνάντησε πολλές ταρα
χές και θύελλες στη ζωή της αλλά κατάφερνε πάντα και τις ξεπερνού
σε. Από την παιδική της ηλικία, η ζωή της έφερνε συνεχώς ανατροπές,
τη μεγαλύτερη όμως της τη φυλούσε για το τέλος. Η ίδια, μια γυναίκα
ατίθαση και αντιδραστική, πάει κόντρα στο κύμα και ό,τι προσπαθούν
να της επιβάλλουν. Έχει όνειρα και οράματα για το μέλλον που τα βλέ
πει σταδιακά να γκρεμίζονται και να ανατρέπονται.
Η Μαργαρίτα γεννήθηκε στην Κρήτη και έφυγε από το Ηράκλειο
στα δεκαοχτώ της για να σπουδάσει στην Αθήνα. Αντί για αυτό όμως
γίνεται δημοσιογράφος, κάνει ρεπορτάζ, ζει μια γεμάτη ζωή στη μεγά
λη πόλη και ερωτεύεται. Αυτός θα είναι και ο μεγάλος της έρωτας…
Η Αλκυόνη Παπαδάκη στήνει ένα γαϊτανάκι από χαρακτήρες γύρω
από την ηρωίδα της όπου ο καθένας έχει τη δική του μικρή προσωπική
ιστορία. Ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να ταυτιστεί με κάποια από
αυτές, να βρει μέσα στο βιβλίο ένα κομμάτι του εαυτού του και να το
υπερασπιστεί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
«Πάρε το βλέμμα σου
από τα πόδια σου…
Κοίταξε πέρα, μακριά,
στον ορίζοντα…
Εκεί σε περιμένει η ζωή…
Μπροστά…»
Αλκυόνη Παπαδάκη

Η Αλκυόνη Παπαδάκη γεννήθηκε στο Νιο Χωριό, κοντά στα Χανιά.
Αφού αποφοίτησε από τη Γαλλική Σχολή, ήρθε στην Αθήνα με το όνει
ρο να αλλάξει τον κόσμο. Με την εμφάνισή της στη λογοτεχνία κατέ
κτησε το αναγνωστικό κοινό, το οποίο την ακολουθεί πιστά σε όλη τη
συγγραφική πορεία της. Τα έργα της, τα οποία ανήκουν στη σύγχρο
νη μυθιστορία, διακρίνονται για την προσωπική, λυρική γραφή της.
Μέσα στις σελίδες των βιβλίων της αναλύει, συνθέτει, αγωνίζεται,
δημιουργεί, διακινδυνεύει και διδάσκει ήθος, σε μια δύσκολη εποχή
που αναζητεί οδηγούς και πρότυπα ζωής. Από το 2018 τα βιβλία της
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
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• Η συγγραφέας που μιλάει στην ψυχή των αναγνωστών
επιστρέφει με νέο μυθιστόρημα. Το νέο βιβλίο θα συ
νοδεύει μεγάλη προωθητική καμπάνια σε έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η Αλκυόνη θα κάνει και περιο
δεία σε σημαντικά βιβλιοπωλεία της χώρας.
• Πολλές φορές οι ιστορίες της θα μπορούσαν να χαρα
κτηριστούν και ως «αυτοβελτιωτικές» γιατί καθεμία
ολοκληρώνεται με ένα δυνατό και αισιόδοξο μήνυμα
για την αγάπη προς τη ζωή.
• Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων βιβλίων
οι αναγνώστες περιμένουν το νέο της μυθιστόρημα στο
νέο της εκδοτικό σπίτι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

27 ΜΑΪΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΟΥΒΕΛΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΝΓΚΟ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανήμερα του Ευαγγελισμού η νεαρή σμυρνιά Λευκιώ σκύβει το κεφάλι
μπροστά στα εικονίσματα γεμάτη ταραχή. Μόλις της είχαν ψιθυρίσει ένα
νέο που την ανέβασε στους εφτά ουρανούς αλλά συγχρόνως ένιωσε
ντροπή και ενοχή: Η μάνα του καλού της, η τρομερή Καλογρίβαινα, με
λυσσαλέα έχθρα για τις «παστρο-σμυρνιές» που εγκαταστάθηκαν κα
τατρεγμένες στο χωριό τους μετά τους διωγμούς του 1914, έπεσε άρ
ρωστη από τη φονική γρίπη που θέριζε γύρω τους. Το εμπόδιο λοιπόν
για να τη στεφανωθεί ο Αναστάσης της έβγαινε από τη μέση. Όμως η
Λευκιώ δεν μπορούσε να φανταστεί τις δραματικές εξελίξεις που θα την
έφερναν αντιμέτωπη με την κρεμάλα.
Μέσα στο πολωμένο κλίμα του Εθνικού Διχασμού που καταλήγει στη
μεγαλύτερη εθνική τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, κι ενώ
γύρω της δημοτικιστές, καθαρευουσιάνοι, σοσιαλιστές σπέρνουν τις
καινούριες ιδέες του εικοστού αιώνα, η Λευκιώ ονειρεύεται ένα ταγκό
στη Σμύρνη καθώς οδηγείται στην αγχόνη για ένα έγκλημα που δεν έκα
νε. Ή μήπως όχι;

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Γιώτα Γουβέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεσολόγγι. Είναι από
φοιτος του Μαθηματικού Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην πλη
ροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Αρχικά εργάστηκε στον χώρο
της εκπαίδευσης και στη συνέχεια σε πολυεθνικές εταιρείες επικοινω
νίας ως υπεύθυνη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έχει τρία παιδιά και
ζει με την οικογένειά της στην Αθήνα.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Εξαιρετική γραφή και μοναδικός συνδυασμός ατμό
σφαιρας, χαρακτήρων και ιστορικών στοιχείων. Μια
νέα προσέγγιση στο θέμα της Σμύρνης με τη γνωστή
δυνατή αφήγηση της συγγραφέως.
• Η Γιώτα Γουβέλη μετράει πάνω από 50.000 ανα
γνώστες στη χώρα μας και έχει λάβει εξαιρετικές
κριτικές για όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία της. Η υψη
λού επιπέδου γραφή, με οικονομία και υπερβολή
όπου χρειάζεται, η άψογη γλώσσα και το προσιτό
ύφος την έχουν καθιερώσει ως μία από τις καλύτε
ρες συγγραφείς της γενιάς μας.
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27 MAΪΟΥ

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

LUCINDA RILEY
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Το έκτο βιβλίο της σειράς Οι Κόρες των Αστεριών!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 18,80 €

Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο η Ηλέκτρα Ντ’ Απλειάζ είναι μια γυναίκα
που έχει τα πάντα: είναι παγκοσμίου φήμης μοντέλο, όμορφη, πλούσια
και διάσημη.
Κι όμως, κάτω από τη λάμψη η ήδη εύθραυστη ψυχολογία της Ηλέ
κτρας έχει κλονιστεί από τον θάνατο του πατέρα της, του μυστηριώδους
δισεκατομμυριούχου Πα Σαλτ, ο οποίος έχει υιοθετήσει τις έξι κόρες του
από τις τέσσερις γωνιές της γης.
Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χαμό του, γεγονός που την κάνει
να στραφεί στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Κι ενώ οι κοντινοί της άν
θρωποι ανησυχούν για την υγεία της, εκείνη δέχεται ένα γράμμα από μια
άγνωστη η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η γιαγιά της…
Η Κόρη του Ήλιου μας ταξιδεύει από το Μανχάταν στις μαγευτικές
αχανείς πεδιάδες της Αφρικής.
Ανακαλύψτε τον εαυτό σας στην καρδιά της ιστορίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η σειρά Οι Κόρες των
Αστεριών αποτελεί παγκόσμιο
φαινόμενο: έχουν πουληθεί
περισσότερα από 10
εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο
τον κόσμο!

H Lucinda Riley (Λουσίντα Ράιλι) γεννήθηκε στην Ιρλανδία και, ύστερα
από μια σύντομη καριέρα ως ηθοποιός στο σινεμά, στο θέατρο και στην
τηλεόραση, έγραψε το πρώτο της βιβλίο σε ηλικία 24 ετών. Τα βιβλία
της έχουν μεταφραστεί σε 37 γλώσσες και έχει πουλήσει περισσότερα
από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Τα βιβλία της συγκατα
λέγονται στις λίστες των best sellers των Sunday Times και των New
York Times.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η νέα πολυαναμενόμενη συνέχεια στην επική σειρά
Oι Kόρες των Αστεριών. Μοναδικός συνδυασμός
ιστορικών στοιχείων και μυθοπλασίας. Καθώς
η σειρά πλησιάζει προς το τέλος, θα ενταθούν οι
ενέργειες μάρκετινγκ για να γίνει γνωστή σε ακόμα
περισσότερους αναγνώστες.
• Η Lucinda Riley είναι πολύ δραστήρια στα μέσα κοι
νωνικής δικτύωσης και βρίσκεται σε στενή επαφή
με τους αναγνώστες της σε όλο τον κόσμο, εξασφα
λίζοντας μέγιστη προβολή για τα έργα της.
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KATRINE ENGBERG
Η ΕΝΟΙΚΟΣ

27 ΜΑΪΟΥ

ΕΝΑ
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ
ΘΡΙΛΕΡ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται βάναυσα δολοφονημένη στο σπίτι της, με
ένα πολύπλοκο σχέδιο χαραγμένο στο πρόσωπό της. Δύο ντετέκτιβ της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοπεγχάγης αναλαμβάνουν την υπόθεση.
Σύντομα αποκαλύπτεται μια σύνδεση ανάμεσα στο θύμα –τη Γιούλι–
και τη σπιτονοικοκυρά της Έστερ ντε Λορέντι, εκκεντρική συγγραφέα
αστυνομικών μυθιστορημάτων. Η Έστερ έχει χρησιμοποιήσει τη Γιούλι
ως έναν από τους χαρακτήρες στο νέο ημιτελές μυθιστόρημά της. Έναν
χαρακτήρα που καταλήγει νεκρός τόσο στο μυθιστόρημα όσο και στην
πραγματική ζωή…
Η σύνδεση ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματική ζωή αρχίζει να
γίνεται απειλητική και επικίνδυνη…
Όμως, ο ρόλος της Έστερ δεν είναι τόσο ξεκάθαρος όσο φαίνεται…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Katrine Engberg (Κατρίν Ένμπεργκ), γεννημένη το 1975, άρχισε να
γράφει ενώ εργαζόταν ως σκηνοθέτιδα και χορογράφος, με αποτέλε
σμα να εξελιχθεί σε βιρτουόζο της δημιουργίας χαρακτήρων και περί
πλοκων ιστοριών που συνδέονται με ευφυή τρόπο. Η Ένοικος αποτελεί
το ντεμπούτο της. Είναι το πρώτο βιβλίο στη σειρά μυθιστορημάτων με
πρωταγωνιστές τους Χέρνε και Βέρνερ, που ξεχωρίζουν για το ζωντανό
στιλ τους και τους αξιαγάπητους χαρακτήρες τους. Μέχρι σήμερα έχουν
εκδοθεί τέσσερα βιβλία της.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 448
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

Φανταστικό ντεμπούτο!
Λατρεύω τους χαρακτήρες,
τον ζωντανό λόγο και τις
περιγραφές της Κοπεγχάγης.
Η Katrine Engberg είναι το
απόλυτο αστέρι!
Camilla Läckberg

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το πρώτο βιβλίο μιας εξαιρετικά επιτυχημένης σει
ράς από τη Δανή συγγραφέα που αγαπά πολύ την
Ελλάδα και πάντα έχει σχετικές αναφορές στα βι
βλία της.
• Η σειρά αυτή έχει πουληθεί σε 18 χώρες, στις πε
ρισσότερες από τις οποίες έχει γίνει best seller.
Έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς.
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27 ΜΑΪΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Dan Carlin

DAN CARLIN

Το Τέλος
είναι πάντα
κοντά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Best seller των NEW YORK TIMES από τον δημιουργό
της βραβευμένης σειράς HARD CORE HISTORY

Μια εξερεύνηση
των πιο καταστροφικών στιγμών
στην ιστορία της ανθρωπότητας

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €
9 789606 530968

TO TEΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ
BEST SELLER ΤΩΝ NEW YORK TIMES ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΗΣ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ HARDCORE HISTORY
Ο Dan Carlin παρουσιάζει μερικές από τις πιο απειλητικες για την αν
θρωπότητα στιγμές του παρελθόντος, δείχνοντάς μας πώς να αντιμετω
πίσουμε αντίστοιχες προκλήσεις στο παρόνκαι στο μέλλον.
Συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό για εκείνον μείγμα αφήγησης,
ιστορικών δεδομένων και αλλόκοτων στοιχείων, ο συγγραφέας συν
δέει το παρελθόν και το μέλλον με συναρπαστικό και ζωντανό τρόπο.
Ταυτόχρονα, τα θέματα που ζητάει να αναλογιστούμε, αφορούν το πιο
σημαντικό ζήτημα που υπάρχει: την επιβίωση του ανθρώπου. Από την
κατάρρευση στην Εποχή του Χαλκού μέχρι τις μέρες μας, το θέμα αυτό
στοιχειώνει την ανθρωπότητα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Dan Carlin είναι πρωτοπόρος των διαδικτυακών ραδιοφωνικών μετα
δόσεων και βασιλιάς του ηχητικού περιεχομένου μεγάλης διάρκειας. Στις
εκπομπές της σειράς Hardcore History, που μερικές φορές διαρκούν πάνω
από έξι ώρες, ο Carlin παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά της Ιστορίας και
βάζει τους ακροατές τους «να περπατήσουν μερικά χιλιόμετρα στα παπού
τσια της ιστορίας ανθρώπων από το παρελθόν». Οι εκπομπές της σειράς
Hardcore History έχουν πάνω από εκατό εκατομμύρια ακροάσεις.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

DR. ANTHONY ROBERT
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παγκόσμιο best seller με τα πολλά εκατομμύρια αντίτυπα που βασί
ζεται σε αποδεδειγμένες ψυχολογικές και πνευματικές αρχές επιτυχίας.
Tα Μυστικά της Θετικής Σκέψης προσφέρουν μια απλή και πρακτική
προσέγγιση για να πετύχετε στη ζωή. Παρέχει αποτελεσματικές μεθό
δους βήμα βήμα και τεχνικές νοερής απεικόνισης που θα βοηθήσουν
τους αναγνώστες να εξατομικεύσουν στόχους, να πιστέψουν στη δύνα
μη της δημιουργικότητας, να ξεπεράσουν παλιές πεποιθήσεις και περιο
ρισμούς και να μετατρέψουν τη θετική σκέψη σε θετική πράξη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Εδώ και 30 χρόνια ο δρ Anthony ρίχνει φως στα μυστικά της επιτυχίας
και εξηγεί γιατί ο νους αποτελεί το απόλυτο κλειδί της μέγιστης απόδο
σης σε όλους τους τομείς. Έχει γράψει πάνω από 15 βιβλία, μεταξύ των
οποίων Τα Μυστικά της Θετικής Σκέψης και Τα Μυστικά της Απόλυτης
Αυτοπεποίθησης, ενώ τα έργα του έχουν εκδοθεί σε 22 χώρες.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
& ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
GROW- ΙΣΤΟΡΙΕΣ MANAGEMENT & HΓΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια συγγραφική προσπάθεια δημόσιας έκφρασης και συλλογής εμπει
ριών από ανθρώπους σε καίριες και σημαντικές θέσεις ευθύνης ή ηγε
σίας ομάδων όσον αφορά το Management.
Ένας οδηγός, βασισμένος σε εμπειρίες ανθρώπων που η καθημερι
νή τους ενασχόληση είναι οι άνθρωποι. 60 διαφορετικοί συμμετέχοντες
γράφουν το απόσταγμα των βασικών τους αρχών και εμπειριών από τη
μέχρι τώρα πορεία τους.
Μοιράζονται μαζί μας τα χρόνια που έχουν παλέψει και κουραστεί
για να φτάσουν στον επιθυμητό τους στόχο, να δώσουν το παράδειγ
μα και να βοηθήσουν τους άλλους να μάθουν πώς να ηγούνται, πώς να
φτάσουν στον στόχο τους, πώς να φέρονται στους ανθρώπους.
Πώς να είναι χρήσιμοι.
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου θα
δοθεί σε τέσσερις σημαντικές και με τεράστιο έργο φιλανθρωπικές ορ
γανώσεις (Άλμα Ζωής, Κιβωτός του Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS, Το
Χαμόγελο του Παιδιού).

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

EΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ
ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΛΕΞΕΙΣ (TRADE EDITION)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αθήνα 2016. Η Ροζαλία, μια ογδοντάχρονη γυναίκα, ζει μόνη σε μια παλιά
μονοκατοικία στην Αθήνα. Ένα πρωί ανακαλύπτει στη ράχη της βιβλιοθή
κης της ένα ξεφτισμένο ημερολόγιο. Από τον γραφικό χαρακτήρα αντι
λαμβάνεται πως είναι δικό της, όμως αδυνατεί να θυμηθεί την ύπαρξή
του. Καθώς το ξεφυλλίζει, εκπλήσσεται δυσάρεστα. Οι σκισμένες σελί
δες, οι μουτζούρες και οι βίαια κομμένες φωτογραφίες δεν αρμόζουν
στον ευγενικό της χαρακτήρα. Σε κάποια σελίδα συναντάει μια ζωγραφιά
που της κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον από τον περίεργο τρόπο που
είναι κομμένη. Πασχίζει να βρει απάντηση, όμως παράλληλα νιώθει πως
αυτή η λήθη την προστατεύει από κάτι σκοτεινό και απειλητικό.
Το βράδυ, καθώς πηγαίνει να κοιμηθεί κρατώντας το ημερολόγιο,
ένα χαρτάκι θα γλιστρήσει από μέσα, όμως εκείνη δεν θα το δει. Είναι το
κομμάτι που έλειπε από τη ζωγραφιά που τόσο την είχε προβληματίσει.
Το σκουριασμένο γρανάζι της μνήμης θα αρχίσει πάλι να γυρνάει και
να φέρνει στο φως συγκλονιστικά γεγονότα, ανατρεπτικές αλήθειες,
έρωτα, προδοσία, παιχνίδια της μοίρας και του μυαλού, που συντάραξαν
τη ζωή της.
Ένα σκισμένο ημερολόγιο, μια παλιά ζωγραφιά και οι χτύποι ενός
ρολογιού θα ενώσουν και τα τελευταία κομμάτια της ιστορίας της και με
τον τρόπο τους θα αποκαλύψουν Όσα δεν έγιναν λέξεις.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €
9 789606 531279
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΕΙΡΑ

5
Μαρίνα Γιώτη

Μαρίνα Γιώτη

Μελισσάκια
στα Θρανία
2

ιστές τον
Η σειρά με πρωταγων
συνεχίζεται!
Μίλτο και τη Μελίνα…
Το Κάτι τι;

ΜΑΡΊΝΑ ΓΙΏΤΗ
TO KATI TI;
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
κια
ισσά
Μελ ρανία
Θ
στα

ΣΧΗΜΑ: 20,5X29
ΤΙΜΗ: 11,00 €

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Χειμώνας έφτασε στη Μελισσούπολη και τα μελισσάκια, αν και είχαν
προετοιμαστεί, έχουν αρχίσει να πεινάνε. Μια μέρα το καπάκι της Κυ
ψέλης άνοιξε, ένα λαμπερό φως τύφλωσε τα μελισσάκια και… κάτι που
δεν είχαν ξαναδεί και δεν ήξεραν τι ήταν, άρχισε να κουνάει πέρα-δώθε
την Κυψέλη! Οι μέλισσες άρχισαν να πετάνε τρομαγμένες, οι φρουροί
πήραν θέση μάχης και οι κηφήνες κρύφτηκαν πίσω από τη βασίλισσα.
«Τι είναι πάλι τούτο;» αναρωτήθηκαν.
«Θέλει να μας καταστρέψει».
«Θέλει να μας βοηθήσει».
«Θέλει να μας μάθει».
Όσο οι μέρες περνούσαν και ο φόβος μεγάλωνε, τα μελισσάκια άρ
χισαν να επιμένουν όλο και περισσότερο το καθένα στις απόψεις του. Ο
φόβος για κάτι που δεν ήξεραν τα είχε κάνει να φέρονται πολύ παράξε
να. Ποιος έχει τελικά τη σωστή απάντηση και τι ρόλο παίζει η επιστήμη
σε όλα αυτά;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Marketing
και Καλές Τέχνες στο Georgetown University της Washington, DC όπου
αποφοίτησε το 1997. Μέχρι το 1999 φοίτησε στο Pratt Institute στη Νέα
Υόρκη σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας
ΑΛΛA ΒΙΒΛΙA ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
και εικονογράφηση. Είναι συνέταιρος
και δημιουργική διευθύντρια σε εταιρεία
οπτικής επικοινωνίας και πρόεδρος στο
αθλητικό κέντρο για παιδιά Sunny Sports
Club. Έχει τιμηθεί µε το John Peter’s
Publication Award από́ το Art Directors
Club της Νέας Υόρκης και µε τα Διεθνή́
βραβεία Pentawards για τη δουλειά της.

16

BIBΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΡΑ!

27 ΜΑΪΟΥ

Από το
υς
δημιου
ργούς
της σε
Σέργου ιράς
φ Χολμ
ς!

ΝΕΑ ΣΕ

ΕΤΟΙΜΟΙ; Μας περιμένουν χίλιες φοβερές περιπέτειες, απίθανες καταστροφές και πολλά γέλια!

AΠΙΣΤΕΥΤΗ
ΚΑΜΕΡΑ… ΚΛΙΚ!

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΎ

ΣΧΗΜΑ: 14Χ20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €

ΣΧΗΜΑ: 14Χ20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €

Ξέρετε τώρα ότι στους Τρελούς Youtubers τίποτα δεν
αντιστέκεται. Όμως… μια κάμερα με απίστευτες δυνά
μεις; Ποιος το περίμενε! Αυτή η κάμερα είναι ικανή για
το καλύτερο και για το χειρότερο!

Είναι ειδικοί στη λέξη πρόβλημα. Η λέξη κανονικότη
τα δεν βρίσκεται στο λεξικό των Τρελών Youtubers.
Κυρίως αν πέσει στα χέρια μας ένα δαχτυλίδι από το
μέλλον…

JESS FRENCH
ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Ο Ι ΚΟΛΟ Γ Ι Α

ΣΧΗΜΑ: 22Χ26
ΤΙΜΗ: 9,90 €
Πού πηγαίνουν άραγε όλα αυτά τα σκουπίδια που πετάμε; Μήπως μπο
ρούμε εμείς να σώσουμε τον πλανήτη μας; Μικρές πράξεις, μεγάλες
αλλαγές για τον κόσμο μας!
Από τα απορρίμματα έως τους ρύπους των εργοστασίων και από
τα πλαστικά έως τα διαστημικά σκουπίδια, ανακαλύψτε πού πηγαίνουν,
πώς επηρεάζουν τον πλανήτη μας και τι μπορεί να γίνει ώστε να μειω
θεί το πρόβλημα.
Ένα βιβλίο γεμάτο με πολλές συναρπαστικές ιδέες που δείχνουν
πώς μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον.
Ξεκινώντας από μικρά εύκολα πράγματα και απλές αλλαγές στη
ζωή μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τον πλανήτη μας σε ένα καλύτερο
μέρος για να ζήσουμε!
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ΡΟΜΑΝΤΙΚO MYΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ELOISA JAMES
ΕΝΑ ΦΙΛΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
(ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΗ #1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μις Κέιτ Ντάλτρι δεν πιστεύει στα παραμύθια… και στο ευτυχισμένο
τέλος.
Αναγκασμένη από τη μητριά της να πάει σε έναν χορό, η Κέιτ γνω
ρίζει έναν πρίγκιπα… Παρά την αμοιβαία έλξη, ξέρουν ότι αυτό δεν θα
οδηγήσει πουθενά. Ο Γκάμπριελ πρόκειται να παντρευτεί μια πριγκίπισ
σα και ο γάμος τους θα εκπληρώσει τις μεγάλες φιλοδοξίες του.
Παρ’ όλες τις νονές και τα γυάλινα γοβάκια, αυτό είναι ένα παραμύ
θι στο οποίο η μοίρα συνωμοτεί για να καταστρέψει κάθε ευκαιρία που
έχουν η Κέιτ και ο Γκάμπριελ για μια ευτυχισμένη ζωή.
Εκτός κι αν ο πρίγκιπας εγκαταλείψει όλα όσα τον κάνουν αριστο
κράτη…
Εκτός κι αν μια προίκα ατίθασης καρδιάς επισκιάσει μια περιουσία…
Εκτός κι αν ένα φιλί τα μεσάνυχτα αλλάξει τα πάντα.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 30 χώρες και έχουν πουλήσει
πάνω από 7.000.000 αντίτυπα.

TESSA DARE
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
(ΟΥΤΟΠΙΑ #1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Σπιντλ Κόουβ είναι ο αγαπημένος προορισμός ενός συγκεκριμένου
τύπου καλαναθρεμμένων γυναικών: των οδυνηρά ντροπαλών, των νε
αρών συζύγων που απογοητεύτηκαν από τον γάμο και των νεαρών κο
ριτσιών που γοητεύτηκαν από τους λάθος άντρες. Και είναι παράδεισος
για όσες ζουν εδώ.
Καλώς ήρθατε στο Σπιντλ Κόουβ, όπου οι κυρίες με ευαίσθητη κράση
έρχονται για τον θαλασσινό αέρα και οι πραγματικοί άντρες…είναι άφα
ντοι. Ή μήπως όχι;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
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Η Tessa Dare (Τέσα Ντερ) είναι συγγραφέας best sellers των New York
Times και του USA Today. Έχει γράψει δεκατέσσερα ιστορικά ρομαντι
κά μυθιστορήματα και πέντε νουβέλες. Το περιοδικό Booklist την έχει
χαρακτηρίσει ως ένα από «τα νέα αστέρια του ιστορικού ρομαντικού
μυθιστορήματος».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ANTHONY HOROWITZ
Η ΠΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Ρίτσαρντ Πράις είναι ο χαρισματικός δικηγόρος που έκανε μια ολό
κληρη περιουσία από τα διαζύγια – και κάμποσους εχθρούς στην πορεία.
Μένει σ’ ένα υπερσύγχρονο σπίτι στις παρυφές του Χάμπστεντ Χιθ.
Ή, μάλλον, έμενε.
Όταν βρίσκεται ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου, οι αστυνομικοί έρ
χονται αντιμέτωποι με τα πιο παράξενα ερωτήματα: ποιος ήταν ο επι
σκέπτης που ήρθε στο σπίτι του Πράις στιγμές μόλις πριν από τον θάνα
τό του, κι ενώ μιλούσε ακόμη στο τηλέφωνο;
«Τι κάνεις εδώ; Είναι λίγο αργά». Αυτές ήταν οι τελευταίες καταγε
γραμμένες λέξεις του Πράις, αλλά τι εννοούσε;
Και το πιο παράδοξο απ’ όλα, γιατί να σχεδιάσει ο φονιάς του έναν
τριψήφιο αριθμό στον τοίχο πριν φύγει από τη σκηνή του εγκλήματος;
Οι αστυνομικοί αναγκάζονται να παραδώσουν την υπόθεση στον
ντετέκτιβ Ντάνιελ Χόθορν.
Όμως ο ίδιος ο Χόθορν έχει μυστικά που θέλει να κρατήσει θαμμέ
να και, όσο περισσότερο εμπλέκεται ο απρόθυμος αφηγητής μας στην
υπόθεση, τόσο πιο ξεκάθαρα αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν μυστικά που
πρέπει να βγουν στο φως – έστω και με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής…

ΣΕΛΙΔΕΣ: 384
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Anthony Horowitz (Άντονι Χόροουιτς) είναι συγγραφέας και δημι
ουργός της βραβευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer
Murders και της πιο πρόσφατης, Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεο
πτικές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε
στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011)
και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best
sellers.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ο πολυγραφότατος και βραβευμένος Anthony
Horowitz είναι από τους πιο διάσημους συγγρα
φείς στη Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο έχει και σημα
ντικό αναγνωστικό κοινό και στη χώρα μας. Μέχρι
στιγμής μετράει πάνω από 40 βιβλία και τουλάχι
στον 20 εκατομμύρια αναγνώστες.
• Ο συγγραφέας έχει στενή σχέση με τη χώρα μας
και θα προωθήσει το βιβλίο και με προσωπικές του
ενέργειες. Η επίσκεψή του στην Ελλάδα το 2019
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

T.M. LOGAN
ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7 ημέρες, 3 οικογένειες, 1 δολοφόνος!
Ποτέ ξανά οι διακοπές σου δεν θα είναι ίδιες!
Η Κέιτ περίμενε πως οι διακοπές αυτές θα ήταν τέλειες, ακριβώς
όπως τις ονειρευόταν. Ο ιδανικός τρόπος για να γιορτάσει τα σαράντα
της χρόνια. Τέσσερις κολλητές μαζί με τους άνδρες και τα παιδιά τους
σε μια πολυτελή βίλα, κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο της γαλλικής
υπαίθρου. Όμως ο παράδεισος κρύβει παγίδες. Η Κέιτ υποψιάζεται πως
ο άνδρας της την απατά με μία από τις κολλητές της. Καθώς η Κέιτ πλη
σιάζει όλο και πιο κοντά στην αλήθεια, μέσα στην αδυσώπητη ζέστη της
Μεσογείου, συνειδητοποιεί ότι διακυβεύονται πολύ περισσότερα από
ό,τι φανταζόταν. Γιατί κάποιος στη βίλα μπορεί μέχρι και να σκοτώσει
για να κρατήσει κρυφό ένα ένοχο μυστικό.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 536
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

Έχει πουλήσει περισσότερα
από 150.000 αντίτυπα σε
διάστημα 2 μηνών
Πάνω από 10 εβδομάδες
στις λίστες των best sellers,
Richard and Judy Summer
Pick 2019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Τ.Μ. Logan (Λόγκαν) εργαζόταν ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες,
καθώς και στον τομέα επικοινωνιών προτού αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου
στη συγγραφή. Γεννήθηκε στο Μπέρκσαϊρ από Άγγλο πατέρα και Γερ
μανίδα μητέρα. Το τελευταίο θρίλερ του, Οι Διακοπές, έμεινε επί δέκα
εβδομάδες στα δέκα πρώτα της λίστας με τα χαρτόδετα best sellers
των Sunday Times, πουλώντας πάνω από 190.000 αντίτυπα μέχρι
σήμερα. Το πρώτο θρίλερ του, με τίτλο Lies, ήταν ένα από τα πιο επι
τυχημένα ebook του Amazon U.K. για το 2017, πουλώντας πάνω από
400.000 αντίτυπα και κερδίζοντας το Nielsen Bestseller Award. Τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σε 14 χώρες. Ζει στο Νότινχαμσαϊρ με
τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μεγάλη επιτυχία στη χώρα του και πολλές εβδομά
δες στις λίστες με τα best sellers.
• Ο συγγραφέας είναι έμπειρος και χειρίζεται εξαιρε
τικά τις ανατροπές και τις εναλλαγές από το ειδυλ
λιακό τοπίο μιας πολυτελούς εξοχικής κατοικίας
στα σκοτεινά καλά κρυμμένα μυστικά των ηρώων
του.
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ANDREW ROBERTS
ΗΓΕΣΊΑ ΠΟΛΈΜΟΥ: ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΑΠΌ ΗΓΈΤΕΣ
ΠΟΥ ΈΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΊΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια σύγκριση εννέα ηγετών που οδήγησαν τις χώρες τους μέσα από
τους μεγαλύτερους πολέμους που είδε ποτέ ο κόσμος και που οι μο
ναδικές τους δυνάμεις –και αδυναμίες– διαμόρφωσαν τον ρου της αν
θρώπινης ιστορίας, από τον βραβευμένο συγγραφέα του Τσόρτσιλ και
του Ναπολέων.
Ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας ως τον Ψυ
χρό Πόλεμο, ο Andrew Roberts αναλύει εύστοχα εννέα από τις μεγα
λύτερες μορφές της σύγχρονης ιστορίας: τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη,
τον Οράτιο Νέλσον, τον Γουίνστον Τσόρτσιλ, τον Αδόλφο Χίτλερ, τον
Ιωσήφ Στάλιν, τον Τζορτζ Κ. Μάρσαλ, τον Σαρλ ντε Γκολ, τον Ντουάιτ
Αϊζενχάουερ και τη Μάργκαρετ Θάτσερ. Ο καθένας από τους ηγέτες αυ
τούς διαμόρφωσε ουσιαστικά την έκβαση του πολέμου στον οποία είχε
εμπλακεί η χώρα του.
Η ηγετική ικανότητα σε καιρό πολέμου είναι κάτι το μοναδικό ή μή
πως αυτοί οι ηγέτες είχαν κάτι κοινό, χαρακτηριστικά και τεχνικές που
υπερβαίνουν χρόνο και χώρο και μπορούν να εφαρμοστούν με ουσια
στικά αποτελέσματα σε μια σύρραξη;
Χάρη στην εξονυχιστική έρευνα και την καθηλωτική γραφή του συγγρα
φέα, η Ηγεσία Πολέμου παρουσιάζει στους αναγνώστες καινούρια, σύνθε
τα πορτρέτα ηγετών που προσέγγισαν τον πόλεμο με διαφορετικές τακτικές
και όπλα, αλλά με τον κοινό στόχο επιτυχίας στη μάχη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 256
ΣΧΗΜΑ: 15Χ23
ΤΙΜΗ: 15,50 €

Βραβεύτηκε το 2010
από τον βρετανικό
στρατό ως το καλύτερο
βιβλίο της χρονιάς.

Ο Andrew Roberts (Άντριου Ρόμπερτς) είναι Βρετανός ιστορικός και δη
μοσιογράφος. Είναι γνωστός για το έργο του The Storm of War, το οποίο
καλύπτει ιστορικά γεγονότα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, την άνοδο του
Χίλτερ στην εξουσία και την οργάνωση της ναζιστικής Γερμανίας.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Εννέα ηγέτες που άλλαξαν τη μορφή του κόσμου με
τις αποφάσεις τους εν καιρώ πολέμου, σε ένα περιε
κτικό έργο για τους λάτρεις της Ιστορίας αλλά και για
όσους ενδιαφέρονται για θέματα ηγεσίας, στρατηγι
κής και επιτυχίας.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

JILL STARK
ΕΙΝΑΙ ΟΚ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΟΚ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Είτε περνάτε μια δύσκολη μέρα ή μια περίοδο που μοιάζει ατελείωτη, η
Jill ετοίμασε για εσάς κατευθυντήριες ταμπέλες, ώστε να μπορέσετε να
βρείτε ξανά τον δρόμο που οδηγεί στον εαυτό σας.
Αυτό το βιβλίο αυτοβοήθειας θα σας φανεί χρήσιμο όταν αισθάνεστε μοναξιά. Ανατρέξτε στις σελίδες του τις ημέρες εκείνες που οι
παραξενιές, τα προβλήματα και οι ανεπίλυτες δυσκολίες σας είναι τόσο
διογκωμένα που νιώθετε ότι αποκλείεται να είστε φυσιολογικοί.
To Είναι ΟΚ να μην Eίσαι ΟΚ λειτουργεί σαν φαρμακείο πρώτων
βοηθειών για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σας και είναι γραμμένο
από κάποιον που έχει βρεθεί στην ίδια ακριβώς θέση με εσάς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 160
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €

Η Jill Stark (Τζιλ Σταρκ) είναι βραβευμένη δημοσιογράφος και συγ
γραφέας. Εργάζεται ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος, σύμβουλος σε
μέσα ενημέρωσης και συντάκτρια ομιλιών. Το πρώτο της βιβλίο, High
Sobriety, προτάθηκε για το βραβείο Walkley Book Award και συμπε
ριλήφθηκε στον κατάλογο επικρατέστερων βιβλίων για το βραβείο
Kible Literary Awards.

MARIE FORLEO
ΓΙΑ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ
Πώς μία απλή πεποίθηση μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε κάθε
εμπόδιο (και να δημιουργήσουμε διαρκή επιτυχία).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα αναντικατάστατο εγχειρίδιο για να γίνετε η δημιουργική δύναμη που
κινεί τη ζωή σας.
Αν δυσκολεύεστε στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην κατάκτη
ση ενός ονείρου, το πρόβλημα δεν είστε εσείς. Είναι ότι δεν έχετε εν
στερνιστεί το μοναδικό πιστεύω που αλλάζει τα πάντα. Είτε θέλετε να
αφήσετε μια αδιέξοδη δουλειά είτε να απαλλαγείτε από έναν εθισμό, να
μάθετε να χορεύετε, να θεραπεύσετε μια άρρωστη σχέση, να μεγαλώ
σετε μια επιχείρηση, το Για Όλα Υπάρχει Λύση θα σας δείξει τον τρόπο.
Είναι κάτι παραπάνω από μια αστεία φράση που λέμε. Είναι μια φιλοσο
φία ανυποχώρητης αισιοδοξίας. Ένας τρόπος σκέψης. Ένα μάντρα. Μια
πεποίθηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι σας κάνει ασταμάτητους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 400
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €
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Η Marie Forleo (Μαρί Φόρλεο) είναι παρουσιάστρια της βραβευμένης εκ
πομπής MarieTV, με περίπου 50 εκατομμύρια θεάσεις, και η παρουσιάστρια
της διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής The Marie Forleo Podcast με
περισσότερες από 10 εκατομμύρια θεάσεις. Έχει χαρακτηριστεί από την
Oprah ως μία από τους ηγέτες της σκέψης της επόμενης γενιάς.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ

MAGNUS WEIGHTMAN
ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΠΟΤΆΜΙ

5
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο κούνελος έχει χάσει το παιχνίδι του! Το λαστιχένιο παπάκι παρασύ
ρεται από τα νερά του ποταμού και ξεκινά το μεγάλο ταξίδι του. Περνά
από το βουνό στην ανοιχτή θάλασσα και ζει διάφορες περιπέτειες. Ο
κούνελος με τα αδελφάκια του επιβιβάζονται στη βαρκούλα τους και
αναζητούν το χαμένο παπάκι. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι μέσα στο ποτάμι
θα περάσουν μέσα από δάση, καταρράκτες, πόλεις και λιμάνια.
Ένα υπέροχο βιβλίο γνώσεων για το ταξίδι του νερού.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 32
ΤΙΜΗ: 9,90 €

MAGNUS WEIGHTMAN
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΧΑΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ

5
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

O μικρός κάστορας θέλει να ζήσει μια μεγάλη περιπέτεια. Ωστόσο χάνει
τον δρόμο του, ένας φίλος θα τον βοηθήσει να βρει τη χαμένη φωλιά
του. Πώς είναι όμως η φωλιά ενός κάστορα;
Είναι φτιαγμένη από άχυρα πάνω σε ένα δέντρο; Μήπως βρίσκεται στον
βυθό της θάλασσας; Οι δύο φίλοι επιβιβάζονται σε ένα αερόστατο και το
μεγάλο ταξίδι αναζήτησης αρχίζει…
Τα παιδιά μαθαίνουν για τις φωλιές των ζώων και απολαμβάνουν μια
όμορφη περιπλάνηση στη φύση.

ΤΙΜΗ: 9,90 €
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

CORI DOERRFELD
ΣΟΥ ΛΕΩ ΑΝΤΙΟ! ΣΟΥ ΛΕΩ ΓΕΙΑ!

Από τη δημιουργό Το Κουνελάκι Άκουγε μια νέα ιστορία για
την προσαρμογή των παιδιών σε οποιαδήποτε αλλαγή της
καθημερινότητας και την ομορφιά που πηγάζει από κάθε νέο
ξεκίνημα.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 40
ΣΧΗΜΑ: 25x25
ΤΙΜΗ: 9,90 €

Δύο αγαπημένοι φίλοι λένε αντίο σε χιονάνθρωπους και χαι
ρετούν παιχνίδια στη βροχή.
Λένε αντίο σε μακρινές βόλτες, πεταλούδες, στο φως του
ήλιου και χαιρετούν βραδινούς περίπατους, λιβελούλες και
αστέρια.
Το πιο δύσκολο αντίο έρχεται όμως όταν ο ένας φίλος με
τακομίζει σε άλλη πόλη. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει τι κρύβει το
μέλλον…

ΤΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΚΙΑ

KΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΤΕΡΝΙΖΟΥΠΟΛΗΣ!

Ο διευθυντής του Δημοτικού, ο φοβερός και τρομερός Φοίβος Φοβέρας, για πρώτη φορά
στα χρονικά, είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Και ο λόγος είναι απλός… Φέτος, επιτέλους,
δεν θα κάνει μάθημα στα απίθανα Συμμαθητάκια του Β2· της πιο θεότρελης τάξης όλων των εποχών!

ΝΕΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120
ΣΧΗΜΑ: 13X19,5
ΤΙΜΗ: 7,70 €
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ΝΕΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120
ΣΧΗΜΑ: 13X19,5
ΤΙΜΗ: 7,70 €

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ASHLEY

JENNIFER

JENNIFER ASHLEY
ΜΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΝΖΙ #6)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Ντάνιελ Μακένζι είναι γνήσιο τέκνο της πασίγνωστης –για τη σκαν
δαλώδη ζωή της– οικογένειας Μακένζι. Είναι πλούσιος, όμορφος και
οι γυναίκες τον λατρεύουν. Όταν θα γνωρίσει τη Βάιολετ Μπαστιέν –ένα
από τα πιο δημοφιλή μέντιουμ στην Αγγλία– θα συνειδητοποιήσει αυτό
ματα δύο βασικά πράγματα: ότι η δεσποινίς Μπαστιέν είναι απατεώνισσα
και ότι αυτή η γυναίκα τον τραβάει σαν μαγνήτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 400
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

Η Jennifer Ashley (Tζένιφερ Άσλεϊ) γράφει ιστορικά και μεταφυσικά ρο
μαντικά μυθιστορήματα, αλλά και ιστορικά μυθιστορήματα μυστηρίου.
Έχει συγγράψει 100 και πλέον βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε
διάφορες γλώσσες, και έχει τιμηθεί με τα βραβεία RWA, Golden Quill,
RITA και RT Reviewer’s Choice. Από τις εκδόσεις Elxis κυκλοφορούν
και τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς Οικογένεια Μακένζι, Το Πάθος του
Λόρδου Μακένζι, Το Πορτρέτο της Λαίδης Ιζαμπέλα, Ένα Φιλί τη Φορά
και Η τέλεια σύζυγος.

JULIE GARWOOD
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
(ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ #1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με διαταγή του βασιλιά του, ο Άλεκ Κινκέιντ, ο ισχυρότερος
από τους γαιοκτήμονες και τοπικούς άρχοντες της Σκοτίας, πρέπει να
παντρευτεί Αγγλίδα. Και η Τζέιμ, η νεότερη κόρη του βαρόνου Τζέιμσον,
θα είναι τελικά η επιλογή του. Ήδη με το πρώτο βλέμμα που έριξε στην
ατίθαση και όμορφη Αγγλίδα, ο Άλεκ ένιωσε να καίει μέσα του η φλόγα
του πάθους. Ήταν μια γυναίκα αντάξια του δικού του αγέρωχου πνεύμα
τος, του πολεμιστή που δεν γνώριζε τον φόβο. Και βασανίζεται από τον
πόθο να την αγγίξει, να τη δαμάσει, να την κάνει δική του... παντοτινά.
Όμως, μαζί με τους γαμήλιους όρκους, η Τζέιμ έδωσε μέσα της και τον
δικό της κρυφό όρκο: δεν επρόκειτο ποτέ να παραδοθεί ερωτικά σ’ αυ
τόν τον βάρβαρο από τα Χάιλαντς της Σκοτίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 512
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

Η Julie Garwood (Τζούλι Γκάργουντ), με περισσότερα από 35 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της να έχουν τυπωθεί, και με 26 μυθιστορήματα στη λίστα των best sellers των New York Times, η Julie
Garwood έχει κερδίσει μια θέση ανάμεσα στους πιο αγαπημένους συγ
γραφείς της εποχής μας.

25

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

ΜΟ ΗΑΥDER
Ο ΛΥΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όταν ένας άστεγος, ο Περιπατητής, βρίσκει ένα σκυλί να τριγυρίζει
ολομόναχο με τη λέξη «ΒΟΗΘΕΙΑ» γραμμένη στο κολάρο του, είναι σί
γουρος ότι πρόκειται για μια απελπισμένη έκκληση από κάποιον που
κινδυνεύει, και καλεί τον επιθεωρητή Τζακ Κάφερι να διερευνήσει το
θέμα. Ο Κάφερι διστάζει να εμπλακεί ώσπου ο Περιπατητής υπόσχεται
να του δώσει νέες πληροφορίες σχετικά με τον αδελφό του ο οποίος
απήχθη όταν ήταν μικρός με αντάλλαγμα να εντοπίσει ο επιθεωρητής
τους κατόχους του σκυλιού. Ο Κάφερι δεν έχει ιδέα ποιον ή τι ψάχνει,
ωστόσο είναι σίγουρος για ένα πράγμα: ότι πρόκειται για έναν αγώνα
δρόμου ενάντια στον χρόνο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 344
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

Η Mo Hayder (Μο Χέιντερ) είναι ίσως η συγγραφέας αστυνομικών με το
πιο φανατικό και αφοσιωμένο κοινό στη χώρα μας. Κάθε βιβλίο της εί
ναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αν και δεν ανήκει στο σκανδιναβικό
ρεύμα, η ωμή γραφή της μοιάζει με βιβλία του Jo Nesbo.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

SEBASTIAN FITZEK /
ΜΙCHAEL TSOKOS

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΝΕΚ ΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένας best seller συγγραφέας και ένας ιατροδικαστής. Δύο ειδήμονες
στο είδος τους. Ένα εξαιρετικό θρίλερ.
Ο ιατροδικαστής Πάουλ Χέρτσφελντ, ειδικός στα βίαια εγκλήματα, βρί
σκει στο κρανίο ενός φρικτά κακοποιημένου πτώματος τον αριθμό τη
λεφώνου της κόρης του. Η Χάνα έχει απαχθεί και για τον Χέρτσφελντ
ξεκινά ένα διεστραμμένο κυνήγι. Ο ψυχοπαθής απαγωγέας έχει ετοιμά
σει άλλο ένα πτώμα με στοιχεία στο νησί Χέλγκολαντ. Μα ο Χέρτσφελντ
δεν μπορεί να φτάσει στις πληροφορίες και να κερδίσει τον αγώνα ενά
ντια στον χρόνο: το νησί έχει αποκοπεί από την ηπειρωτική χώρα εξαι
τίας ενός τυφώνα και έχει εκκενωθεί από τους κατοίκους του. Ανάμεσα
στους λίγους ανθρώπους που παραμένουν στο νησί είναι η σχεδιάστρια
κόμικ Λίντα, η οποία έχει βρει τον νεκρό στην ακτή. Απελπισμένος, ο
Χέρτσφελντ προσπαθεί να την πείσει να διεξάγει τη νεκροψία ακολου
θώντας τις οδηγίες του τηλεφωνικά. Μα η Λίντα δεν έχει αγγίξει ποτέ
νυστέρι, πόσο μάλλον για να κάνει νεκροψία... Ωστόσο σύντομα καταλα
βαίνει ότι η ζωή του κοριτσιού που έχει πέσει θύμα απαγωγής δεν είναι
η μόνη που βρίσκεται σε κίνδυνο...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 440
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ SEBASTIAN FITZEK

Ο Sebastian Fitzek (Σεμπάστιαν Φίτσεκ) γεννήθηκε το 1971 και είναι
ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ στη Γερμανία.
Το πρώτο του μυθιστόρημα, Η Θεραπεία, κυκλοφόρησε το 2006 κι έγι
νε αμέσως best seller. Έκτοτε τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 24
γλώσσες κι έχουν διασκευαστεί για τον κινηματογράφο και το θέατρο.
Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν Το Δέμα, Η Θεραπεία, Η Θέση
7Α και Το Πείραμα.
Ο Michael Tsokos γεννήθηκε το 1967 στο Κίελο και διευθύνει το Ιν
στιτούτο Ιατροδικαστικής του πανεπιστημίου Charité, καθώς και το Δημό
σιο Ινστιτούτο Δικαστικής και Κοινωνικής Ιατρικής στο
Βερολίνο. Είναι ο πιο γνωστός ιατροδικαστής στη Γερ
μανία και συμμετέχει ενεργά ως ειδικός, τόσο στη Γερ
μανία όσο και στο εξωτερικό, όπως για τον ΟΗΕ, στην
αναγνώριση θυμάτων άμαχου πληθυσμού σε εμπόλε
μ
ες
ΔΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ
περιοχές. Ο Michael Tsokos παρουσιάζει ιατροδι
κ• αΕπανέκδοση

του πιο underground βιβλίου του μετρ
στική εκπομπή στο κανάλι του National Geographic.
Ο των
ι θρίλερ Fitzek.
εντυπωσιακές συλλογές περιπτώσεων που έχει
συγ
• Ο Μίχαελ Τσόκος, συν-συγγραφέας, είναι ιατροδι
«Der
γράψει, όπως το «Dem Tod auf der Spur» και το
καστής και γνωρίζει γιατί μιλάει όταν παραδίδονται
Totenleser», έχουν γίνει best sellers.  
τα Μαθήματα Νεκροψίας.
• Το φανατικό κοινό του Fitzek θα θέλει να προσθέσει
στη συλλογή του και αυτή την έκδοση.
• Ο συγγραφέας θα επισκεφτεί και πάλι τη χώρα μας
για να προωθήσει όλα του τα βιβλία.

27

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

RAY CELESTIN
Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ

H τρίτη συνέχεια της πολυβραβευμένης σειράς του Ray Celestin, αποτε
λεί ένα καθηλωτικό νεο-noir αστυνομικό μυθιστόρημα ενώ ταυτόχρονα
είναι και ένα ολοζώντανο, πανοραμικό πορτρέτο της Νέας Υόρκης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 712
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 18,80 €

Νέα Υόρκη 1947. Η ιδιωτική ντετέκτιβ Άιντα Ντέιβις έχει κληθεί στη
Νέα Υόρκη από τον παλιό της συνεργάτη Μάικλ, για να ερευνήσουν μαζί
τα αποτελέσματα μιας βάναυσης δολοφονικής μανίας, που άφησε πίσω
της τέσσερα πτώματα σε ένα φτηνό πανδοχείο του Χάρλεμ.
• Όσο η Άιντα και ο Μάικλ εμβαθύνουν στην υπόθεση τόσο συνειδητο
ποιούν ότι οι δολοφονίες είναι μέρος μιας μεγαλύτερης συνωμοσί
ας που απλώνεται πέρα από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.
Στην άλλη άκρη της πόλης, ο Γκάμπριελ, ιδιοκτήτης κλαμπ και τσι
ράκι της μαφίας, θα αναγκαστεί να ματαιώσει τα σχέδια φυγής του από
τη Νέα Υόρκη όταν θα ζητήσει να τον συναντήσει ο Φρανκ Κοστέλλο, το
«αφεντικό των αφεντικών» της μαφίας.
Επιφορτισμένος, πλέον, με το καθήκον να εντοπίσει κλεμμένα λε
φτά της μαφίας, ο Γκάμπριελ ξεκινά ένα ταξίδι στα άδυτα της Νέας Υόρ
κης που θα τον φέρει αντιμέτωπο με δαίμονες του παρελθόντος, ενώ
στο μεταξύ ο χρόνος τρέχει και το σχέδιο διαφυγής του αρχίζει να ξε
θωριάζει.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ray Celestin (Ρέι Σελέστιν) ζει στο Λονδίνο. Σπούδασε ασιατική τέχνη
και γλώσσες και εργάζεται ως σεναριογράφος για τον κινηματογράφο
και την τηλεόραση. Έχει δημοσιεύσει αρκετά διηγήματα.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

28

• Η τριλογία της Μουσικής των Δολοφόνων ολοκλη
ρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ray Celestin με
ταφέρει τους ήρωές του στη Νέα Υόρκη της δεκαε
τίας του ’40.
• Σασπένς, μυστήριο, πολυεπίπεδοι χαρακτήρες και μια
από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες που θα δια
βάσει ποτέ ο αναγνώστης. Περνάει μέσα στις σελίδες
του βιβλίου και ζει την εποχή μαζί με τους ήρωες.
• Έντονο και πολύ ιδιαίτερο ανάγνωσμα, θα τραβήξει
την προσοχή όσων αναζητούν μια αστυνομική ιστο
ρία μακριά από επιφανειακούς εντυπωσιασμούς και
ανούσιες φρικιαστικές περιγραφές.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εμπεριστατωμένη σειρά, γραμμένη από διακεκριμένους επιστήμονες
που ειδικεύονται στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία,
την πιο αποτελεσματική συμβουλευτική για άμεσα αποτελέσματα.
Μικρής έκτασης, με απλά και εύληπτα κείμενα, τα πρώτα τρία
βιβλία καταπιάνονται με τον Πανικό, τις Φοβίες και την Κατάθλιψη.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 128
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 7,70 €

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 7,70 €

ΣΕΛΙΔΕΣ: 112
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 7,70 €

BRENDA HOGAN

LEE BROSAN
BRENDA HOGAN

CHARLES YOUNG

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ...
ΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ
Αυτός ο οδηγός αυτοβοήθειας εξηγεί
πώς αναπτύσσονται οι φοβίες και τι τις
συντηρεί. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση
σας προσφέρει τεχνικές γνωσιακής συ
μπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας των
οποίων η αποτελεσματικότητα έχει
αποδειχθεί κλινικά, και οι οποίες θα
σας βοηθήσουν να αμφισβητήσετε τον
τρόπο που σκέφτεστε και που συμπε
ριφέρεστε.
• Βάλτε στόχους και αρχίστε να αντι
μετωπίζετε τους φόβους σας
• Αποφύγετε τις υποτροπές και λύ
στε τα προβλήματά σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ...
THN KATAΘΛΙΨΗ
Η κατάθλιψη επηρεάζει όλο και πε
ρισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο.
Γραμμένο από ειδικούς, αυτό το μικρό
βιβλίο εξηγεί τι είναι η κατάθλιψη και
πώς σας κάνει να νιώθετε. Καθώς
βοηθά τον αναγνώστη να αναγνωρίσει
τα συμπτώματα, προσφέρει τεχνικές
αντιμετώπισης και λειτουργεί συ
μπληρωματικά για μια πιο ολοκληρω
μένη θεραπεία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ…
ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
Η διαταραχή πανικού και οι κρίσεις πα
νικού ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώ
πους σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Εντοπίστε και αμφισβητήστε τις
σκέψεις που σας δημιουργούν
πανικό
• Κρατήστε ένα ημερολόγιο πανικού
• Μάθετε τεχνικές αναπνοής που θα
σας ηρεμήσουν.
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1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ELIO D' ANNA
Elio D’ Anna

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Η Σχολή των Θεών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: XX €

«The School for Gods» είναι ένα μυθιστόρημα διαφορετικό από τα
άλλα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ψυχολογικό, κοινωνικό,
ακόμη και να το δούμε ως ένα χρονικό (αφού εξιστορεί πως ιδρύθηκε η
European School of Economics), στην πραγματικότητα όμως καμία τα
μπέλα δεν θα μπορούσε να το περιχαρακώσει.
Ο ήρωας του βιβλίου, που είναι και ο αφηγητής, ζει μια συνηθισμέ
νη, συμβατική ζωή, μέχρι τη στιγμή που στον δρόμο του εμφανίζεται ο
Dreamer για να του αποκαλύψει τη δυνατότητα μιας άλλης πραγματικό
τητας: ο κόσμος είναι όπως τον ονειρεύεσαι, θα του πει…
Ένα μήνυμα αισιόδοξο δίχως άλλο, που δίνει στον άνθρωπο τη δυ
νατότητα να κυριαρχήσει στο πεπρωμένο του. Συγχρόνως, όμως, και
ένα μήνυμα ανείπωτης ευθύνης.
Το βιβλίο αυτό στοχεύει να σου αλλάξει τη ζωή -όπως με τον καιρό
είδε ο αφηγητής και τη δική του ζωή ν’ αλλάζει χάρη στις συναντήσεις
του με τον Dreamer.
Ένα μυθιστόρημα με νόημα και συμβολισμό, που το διαπερνά η υπο
ψία ενός μυστηρίου: ποιος είναι λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να είναι
αυτός ο Dreamer, και ποιος είναι ο τόπος από τον οποίο ηχεί η άχρονη
αλλά διαχρονική του φωνή;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Elio D’ Anna, διάσημος συγγραφέας, στοχαστής, οικονομολόγος,
επιχειρηματίας, ποιητής και μουσικός, είναι ιδρυτής και πρόεδρος της
European School of Economics, μίας διεθνούς σχολής επιχειρηματι
κότητας που έχει ως αποστολή της να προετοιμάσει, στον κόσμο της
πολιτικής και της οικονομίας, μία νέα γενιά ηγετών: ανθρώπους αδι
άφθορους, πραγματιστές ονειροπόλους, ικανούς να υπερβαίνουν τις
φαινομενικές και απαρχαιωμένες αντιθέσεις -μεταξύ οικονομίας και
ηθικής, δράσης και στοχασμού, οικονομικής ισχύος και αγάπης- εγκα
θιδρύοντας μια νέα αρμονία.
Πρωτοπόρος στον κόσμο της μουσικής και οραματιστής επιχειρημα
τίας, έχει ιδρύσει ηγετικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, από την
εκπαίδευση ως τη φιλοξενία, από την ψυχαγωγία ως την τεχνολογία.
Ομιλητής διεθνούς επιπέδου, ο Elio D’ Anna συμμετέχει σε σεμινάρια και
συνέδρια ανά τον κόσμο. Τόσο μέσω του Οργανισμού που έχει ιδρύσει
όσο και μέσω άλλων, φιλανθρωπικών, πρωτοβουλιών, προωθεί και
ενισχύει επιστημονικές μελέτες και τεχνολογικές έρευνες για μία «αντι
συμβατική δεύτερη εκπαίδευση» την οποία ταυτίζει με αυτό που ο ίδιος
χαρακτηρίζει ως «Ατομική Επανάσταση». Ο Elio D’Anna υπογραμμίζει την
άμεση αναγκαιότητα αναγνώρισης ενός «Δικαιώματος για Επανάσταση»
που δεν θα επικυρώνεται από καταστατικά ούτε θα έχει ανάγκη στήριξης
με μανιφέστα και κινήματα, σε καμία χώρα: «Συνυπογράφω το αναφαίρε
το Δικαίωμα των νέων ανθρώπων να ‘Ονειρεύονται’ και να βλέπουν τα
‘Όνειρά’ τους να πραγματοποιούνται», λέει ο ίδιος.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΛΕΣΧΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΣΚ
ΕΞΩΦ ΛΗΡΟ
ΥΛΛΟ

ΣΕΙΡΆ
ΎΠΗΤΗ ΤΑΙ…
Τ
Χ
Α
Η ΠΙΟ
ΕΧΊΖΕ
ΊΟΥ ΣΥΝ
Ρ
Η
Τ
Σ
ΜΥ

Ο Σέργουφ παρέα με τον Ντιέγκο και την Τζούλια πρωταγωνιστούν
σε νέες ιστορίες με περισσότερη αγωνία, τρελές περιπέτειες και μεγάλες δόσεις χιούμορ.
Όταν το μυστήριο χτυπήσει στην πόρτα σας, καλέστε τη Λέσχη Μυστηρίου Σέργουφ Χολμς!

11

12

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΨΕΙΡΕΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι ντετέκτιβ της Λέσχης Μυστηρίου έχουν μια καινούργια
υπόθεση: μια τεράστια επιδημία ψειρών εξαπλώνεται στην
πόλη. Πού μπορεί να βρέθηκαν τόσα ζωύφια;
Αυτά είναι τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ!
Όλος ο κόσμος έχει φαγούρα στο κεφάλι, στα φρύδια, πα
ντού… ακόμα και στις μασχάλες!
Αυτά είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Tο ΙΤΝΟΜ, η μοναδική αντιφθειρι
κή λοσιόν που έχει αποτέλεσμα,

Ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι έχει γοητεύσει
τους πάντες. Είναι τόσο εθιστικό, που η Τζούλια και ο
Ντιέγκο δεν μπορούν να ξεκολλήσουν! Και τώρα θα
βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα πρωτάθλημα παγκοσμίου
επιπέδου. Θα είναι η τελική παρτίδα;
Αυτά είναι τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ! Κανείς δεν παίζει πια Fortnite
και ακόμα και οι παππούδες έχουν ξεχάσει το τάβλι για να
αφοσιωθούν στο νέο παιχνίδι!
Αυτά είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Για να ολοκληρώσεις την τελική
παρτίδα πρέπει να μπεις μέσα στο ταμπλό.

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €

ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €
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1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

LISA KLEYPAS

ΜΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΜΕΝΗ
ΖΩΗ

Βραβευμένη
με τα RITA
Award & RT
Reviewer’s Choice
Award

LISA KLEYPAS
ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ
(ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΤΡΆΒΙΣ #3)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Τζακ Τράβις είναι ένας εκατομμυριούχος Τεξανός πλεϊμπόι που κάνει
εύκολη ζωή. Δεν δεσμεύεται, αγαπάει πολλές γυναίκες, ζει για την από
λαυση. Καμιά όμως δεν έχει αγγίξει πραγματικά την καρδιά του. Μέχρι
που μια μέρα εμφανίζεται στην πόρτα του μια γυναίκα οργισμένη με ένα
μωρό στην αγκαλιά. Φαίνεται πως ο Τζακ είναι ο πατέρας και αυτή η γυ
ναίκα η θεία του μωρού. Και τώρα, ο Τζακ καλείται να αναλάβει ευθύνη
για πρώτη φορά στη ζωή του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Lisa Kleypas (Λίζα Κλέιπα) γεννήθηκε το 1964 και είναι Αμερικανίδα
συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων εποχής αλλά και σύγχρονων.
Τα βιβλία της έχουν γίνει best sellers και έχουν μεταφραστεί σε δεκα
τέσσερις γλώσσες. Άρχισε να γράφει ρομαντικά μυθιστορήματα κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών από το Κολέγιο Γουέλσλι, όπου
σπούδαζε πολιτικές επιστήμες. Έχει γράψει είκοσι ένα μυθιστορήματα
και έχει τιμηθεί με το βραβείο RITA.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 368
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ BEST SELLERS ΤΟΥ USA TODAY ΚΑΙ ΣΤΟ TOP 10
ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝ.COM

JULIA QUINN
Η ΦΙΟΡΙΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
(ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ #1)

Βραβευμένη
με το RITA
Award

Η φιοριτούρα
της Καρδιάς
ΣΕΛΙΔΕΣ: 344
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε αυτή την ιστορία πρωταγωνιστούν η Ονόρια Σμάιδ-Σμιθ και ο Μάρ
κους Χόλροϊντ. Ποιοι πραγματικά είναι αυτοί οι δύο; Και τι θα συμβεί
όταν συναντηθούν; Μπορεί η Ονόρια να είναι πολύ κακή βιολίστρια και
να την ενοχλεί ακόμα το παιδικό παρωνύμιό της «ζουζούνι»; Ο Μάρ
κους είναι ο κόμης του Τσάτερις και ερωτευμένος με τη μικρή αδερφή
του καλύτερού του φίλου; Ίσως θα πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο για να
απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά μην ξεχάσετε ότι η Julia
Quinn γράφει την καλύτερη στιγμή. Οπότε ίσως και να ξέρετε την απά
ντηση. Ή μπορεί και όχι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Julia Queen (Τζούλια Κουίν) είναι από τις ελάχιστες συγγραφείς ρο
μαντικού μυθιστορήματος που έχουν μπει στο Hall of Fame της αμερι
κανικής ένωσης του είδους.
Στο Netflix κάνει ντεμπούτο η σειρά για την Οικογένεια Μπρίτζερτον και
το όνομά της παραμένει σταθερά στην επικαιρότητα.

