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ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Του Στιούαρτ ΝέΒιλ (εκδ. Μεταίχµιο)
Σκληρό

θρίλερ,

"Evas ψυχρό*

από τον Ιρλανδό

δολοφόνο*

Ο επιθεωρητή*
το κουβάρι
Όσο

Τζακ Λένον

µια5 τροµερή5

όµω5 προχωρά

otis αντιρρήσεϋ
µε έναν

Ο/

/ ΛI
/ —J—

ΡΙΖΕΣ

Παρατηρητή*)
Ένα κουβάρι
αναµνήσεων

και

στοχασµών

που

µετατράπηκαν
orixous.

λεπτοµέρειε5

των µπεστ σέλερ.
στο Μπέλφαστ.

τα ίχνη του και ξετυλίγει
πολιτικών

τόσο

και αστυνοµίας.

περισσότερο

του και αναγκάζεται

προσκρούει
να συµµαχήσει

του IRA.

ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Al ΣΤΟ ∆ΙΑΟΛΟ,
∆ΝΤ
Tns Ναόµι Κλάιν (εκδ. Λιβάνη)
Iris σελίδεί του βρίσκονται τα στοιχεία
ηου n διάσηµη ακτιβίστρια (συγγραφέα*
των βιβλίων No Logo και To ∆όγµα
του Σοκ) κατάφερε να συγκεντρώσει
για να αντιµετωπίσει δηµόσια tous
νεοφιλελεύθεροι
οικονοµολόγοι.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
των Νουριέλ Ρουµπινί, Στίβεν Μιµ
(εκδ. Πατάκη)
Ο οικονοµολόγο*
που προέβλεψε την
κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατθ5
µαζί µε τον ΣτίΒεν Μιµ
προτείνουν ριζικά µέτρα για την
αντιµετώπιση Tns Kpions.
To Βιβλίο
αποδεικνύει ncos οι καταστροφέ5
είναι όχι
µόνο προβλέψιµε*, αλλά και αναστρέψιµε5.

βιβλία
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ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΪΝ

Του Νίκου
Παναγιωτόπουλου
(εκδ. Μεταίχµιο)

σε

Eikoves

τα παιδικά

ακολουθεί

στην έρευνα

εκτελεστή

του Βαγγέλη Κ.
Γιαννουλάκη
§^(εκδ. Ανεξάρτητο*

το θάνατο

πλεκτανη5

των ανωτέρων

πρώην

συγγραφέα

σκορπά

ΦΡΑΧΤΕΣ

και
από

Μία παρέα

χρόνια

φίλων

του δηµιουργού
µέχρι

ένα τριήµερο

και σήµερα,

ψαροχώρι

που στόχο έχουν
να «αγγίξουν»
το
θυµικό

για

ο' ένα
του Ιονίου,

εκεί όπου είχε περάσει
τα καλοκαίρια
των

του καθενόβ.

εφηβικών
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ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
του Κώστα Λεφάκη
(εκδ. Λιβάνη)
Η ατζέντα-ηµερολόγιο
του
«σταρ» Tns αστρολογία*,
που αναλύει το 2012 µε
καθηµερινέ* και ετήσιε*
προβλέψει* για κάθε ζώδιο,
αλλά και µε τοποθετήσει* για
tis εξελίξει* στην Ελλάδα και
tis ολλαγέ* στο παγκόσµιο
σκηνικό. Enions, θα µάθετε
για tis δυσµενεί* όψει* των
πλανητών tis mo κρίσιµε5
περιόδου.

πέντε

επιστρέφει

Tns χρόνων.

Ανακαλύπτει

ότι το

µέρο5 έχει µετατραπεί
σε ένα άχαρο
τουριστικό

Nikoc I Ι«ναγκ.)Τ(ΐ.τοι -W

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΙ N
SUMMER

jTl

CU

AND THE CITY

I

Η Κάρι

Μπράντσο

συγγραφή5
Σαµάνθα
κορίτσι

γράφεται

και ζει στο διαµέρισµα
Τζόουν5.

Tns επαρχία*

Σιγά-σιγά

Tns Νέα5

YopKns.

Tns

από απλό

µεταµορφώνεται

ένα από τα mo λαµπερά

ΖΗΣΟΥΜΕ

σε µια σχολή

σύµβολα

σε

γύρω από την πτώση
του ενόί

από tous πέντε

στον γκρεµό.

Αραγε

ήταν µια πτώση τυχαία
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TO ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ

ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ CARRIE 2
Tns Candace Bushnell
(εκδ. Πατάκη, Sayonara Books)

θέρετρο.

Η πλοκή στρέφεται

ή µήπω5 πρόκειται

ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

για

δολοφονία;

ΠΩΣ ΝΑ

ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ,
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Του Θάνου Μπενέτου (εκδ. Πατάκη)
Πώί θα φτάσουµε στα 100 και θα είµαστε σε φόρµα; Τι
είναι µυθο5 και τι πραγµατικότητα; Ο συγγραφέα5
και
καθηγητήβ γηριατρικής ξεχωρίζει την επιστήµη από τον
τσαρλατανισµό και µα5 δίνει πολύτιµε5 συµΒουλέ*. Γ_Ί,

M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

