Απνθιεηζηηθά γηα βηβιηόθηινπο … θαη κε!!!

Η «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σθύδξαο» αλνίγεη ηελ όξεμε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα δηάβαζκα…!
Κη απηό γηαηί ν ρώξνο εκπλέεη θαη «πλέεη» έλαλ θξέζθν άλεκν αλάγλσζεο θαη αλαδήηεζεο, ζε δξόκνπο
ινγνηερληθνύο θαη πνηεηηθνύο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζε πνιιά ζέκαηα ηεο
ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο, ηόζν γηα ηνπο κηθξνύο όζν θαη γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θίινπο
ηεο.

Οι πποηάζειρ μαρ για ηο μήνα Ιανοςάπιο 2018:

Ενήλικερ

Λίγεο θαη κία λύρηεο
Ενπξγόο Ηζίδσξνο
Διιεληθό κπζηζηόξεκα
Δθδόζεηο Παηάθεο

Σελ άλνημε ηνπ 1909, ν έθπησηνο ζνπιηάλνο Αβδνύι Υακίη ν Β’ εμνξίδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη κέλεη
έγθιεηζηνο ζε κηα εληππσζηαθή έπαπιε. Δθεί, ζύκθσλα κε ην κπζηζηόξεκα, ζα δηεγείηαη γηα ιίγεο λύρηεο
ζ’ έλα κηθξό θνξίηζη ηε δσή ηνπ. Έλα εληεθάρξνλν όκσο αγόξη θξπθαθνύεη…
Δβδνκήληα ρξόληα κεηά, ζα ππάξρεη αθόκε κηα λύρηα, κάιινλ κηα δσή νιόθιεξε δε κία κόλν λύρηα.
Άιισζηε ζηνλ 20ό αηώλα αξγνύζε ζπρλά λα μεκεξώζεη.
Σν Λίγεο θαη κία λύρηεο, κε άμνλα ηελ εξσηηθή ηζηνξία πνπ θσιηάδεη ζηελ θαξδηά ηεο αθήγεζεο,
εμηζηνξεί κηα πεξηπέηεηα γηα ην θπλήγη ηνπ πινύηνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο. Σν βηβιίν αλαπιάζεη
κηα καγεπηηθή ζπλνηθία έμσ από ηα ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο, απηή ησλ Δμνρώλ, πνπ έζβεζε γηα πάληα.
Δίλαη αθόκε κηα γξαθή γηα ηα ζπίηηα, θησρηθά θαη πινύζηα, γηα ην κέζα θαη ην έμσ ηνπο, γηα ηνπο ηνίρνπο
θαη ηα έπηπια όπνπ πθαίλνληαη νη αλάζεο δώλησλ θαη ηεζλεώησλ.

Σν Λίγες και μία νύχηες εκπεξηέρεη αθόκε θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηνλ ζρνιηαζκό ηνπ, δηεξσηάηαη πίζσ
από ηελ θνπΐληα γηα ηα άγνλα ρσξάθηα ηεο γξαθήο, ηα εξγαζηήξηά ηεο, ηηο αζηνρίεο θαη ηα πάζε ηεο,
είλαη κε άιια ιόγηα ην θνίηαγκα ηνπ ίδηνπ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηνλ θαζξέθηε.
Πέξα όκσο θαη πάλσ απ’ όια είλαη έλα βηβιίν γηα ηελ αλήθεζην βιάβε ηεο ύπαξμεο, απηήλ πνπ
πξνθάιεζε ν πην δεκεγέξηεο αηώλαο, ν εηθνζηόο.

Τξαπεδνύληα: ην δηακάληη ηεο Αλαηνιήο
Γεύηνο Θνδσξήο
Διιεληθό κπζηζηόξεκα
Δθδόζεηο Ωθεαλόο

Ζ άηαθηε απνρώξεζε ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ από ηελ Σξαπεδνύληα πξνθαιεί παληθό, θη έηζη ε
νηθνγέλεηα ηνπ γλσζηνύ κεγαιέκπνξνπ ζηηεξώλ θαη θαπλώλ Λάκπξνπ Κπξηαθίδε απνθαζίδεη λα
εγθαηαιείςεη ηελ πόιε θαθήλ- θαθώο.
Ζ εγγνλή ηνπ Λάκπνπ, ε Πηλίηζα, έρεη δύν κηθξά παηδηά θαη κπξνζηά ζην θόβν ηνπ αθαληζκνύ,
απνθαζίδεη λα αθήζεη ην νιίγσλ κελώλ αγνξάθη ηεο ζηνλ Σνύξθν ππεξέηε, ηνλ Υαζάλ, κε ηελ ειπίδα όηη
αξγόηεξα ζα επηζηξέςεη λα ην πάξεη. Ζ νηθνγέλεηα κνηξάδεηαη, άιινη έξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη άιινη
πεξλνύλ ζηελ Γεσξγία. Ζ κνηξαζκέλε νηθνγέλεηα Κπξηαθίδε πεξλά πνιιέο δνθηκαζίεο εδώ θη εθεί. ηελ
Διιάδα ε θαηάζηαζε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή είλαη άζιηα, αιιά θαη ζηε Ρσζία ηα δεηλά πνπ
πεξλνύλ νη κεηνλόηεηεο από ην λέν θαζεζηώο δελ είλαη ιίγα. ηελ Διιάδα έρεη θηάζεη ε Πηλίηζα κε ην
δπόκηζη ρξνλώλ θνξηηζάθη ηεο θαη ε γηαγηά Θενθξνλία, ελώ ζηε Ρσζία, ν γπηόο ηεο νηθνγέλεηαο, ν
Ηεξνθιήο, κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ο πόλνο γηα ην κσξό πνπ έκεηλε πίζσ, αγηάηξεπηνο, αμεπέξαζηνο, αιιά
έπξεπε λα αγσληζηνύλ, λα δήζνπλ, κε ην όξακα πάληα λα επηζηέςνπλ λα ην βξνπλ θαη λα ην πάξνπλ.
Από ηα ρξώκαηα θαη ηα αξώκαηα ηεο Σξαπεδνύληαο σο ηνπο πξνζθπγηθνύο θαηαπιηζκνύο ηεο
Καηεξίλεο, ηεο Νέαο άληαο, ηηο πεξηπέηεηεο ζην νρνύκη, ηελ εμνξία ζηνλ Καύθαζν, ηελ αλαγθαζηηθή
κεηαλάζηεπζε ζην Μόλαρν θαη ην ιπηξσηηθό ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο.

Παξακύζηα πίζσ από ηα θάγθεια
Σζηθόξνο Νίθνο
Διιεληθό επζπκνγξάθεκα
Δθδόζεηο Δξκήο

Πξόθεηηαη πεξί κηαο πξσηνθαλνύο πεξηπηώζεσο αδηθίαο θαη, νθείινκελ λα ην ηνλίζσκελ, ππαίηηνο είζζε
Τκείο θύξηε Δηζαγγειεύ, όζηηο εδεηήζαηε πνηλήλ δηα ηνπο θαηεξνγνπκέλνπο, αλσηέξαλ απηνύ ηνύηνπ ηνπ
αδηθήκαηνο. Καη ηώξα θάζνπληαη θαη ηα δύν πίζσ από ην θάγθειν, θύξηε Δπζαγγειεύ κνπ, ηδάκπα θαη
βεξεζέ, δηόηη δελ πξόθεηηαη αθξηβώο πεξί αξραηνθαπήισλ, Πεξί απαηεώλσλ θαη κόλνλ πξόθεηηαη, θη άζε
πνπ ηα παηδηά θέξλαλε κέζα ηνπ θόζκνπ ην ζπλάιιαγκα θαη ην ράζακε θη απηό κε ηελ απζηεξόηεηα ζαο.
Σέινο πάλησλ, δελ έρεη ζεκαζία, αιιά θάηη ηέηνηα λα ηα πξνζέρνπκε άιιε θνξά θαη λα κε ηα θάλνπκε
ηα κηθξά κεγάια. Δδώ άιινη θιέβνπλ εθαηνκκύξηα, ηξώλε κε είθνζη καζέιεο, θαη πεξλάλε ηαδίνπ θαη ηνπ
βγάδεη ν θόζκνο ην θαπέιν. Κη όρη ν Αιεθάθηαο θη ν Θάλνο κε ςηινπξάκαηα. Γηόηη…

Η λύθε ηεο Κεϋιάλεο
Jefferies Dinah
Αγγιηθό κπζηζηόξεκα
Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο

Ζ Γθνπέληνιηλ Υνύπεξ θηάλεη ληόπαληξε ζηελ Κεϋιάλε ηνπ 1920, γεκάηε όλεηξα γηα κηα παξακπζέληα
δσή κε ηνλ ζύδπγό ηεο, ηδηνθηήηε κηα θπηείαο ηζαγηνύ. Ζ θαηλνύξηα παηξίδα ηελ θαηαθηά κε ηελ νκνξθηά
ηεο από ηελ πξώηε ζηηγκή, αιιά ν Λόξελο δελ ζπκίδεη θαζόινπ ηνλ άληξα πνπ εξσηεύηεθε ζηελ Αγγιία:
είλαη απόκαθξνο, θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό ηνπ, θαη ιείπεη ζπλερώο γηα δνπιεηέο, αθήλνληαο ηε λεαξή
γπλαίθα ηνπ κόλε ηεο. Όηαλ ε Γθνπέλ αλαθαιύπηεη έλα θηηξηληζκέλν λπθηθό πέπιν ζ’ έλα κπανύιν θη έλαλ
κηθξό ηάθν θξπκκέλν ζηελ ππθλή βιάζηεζε, ζπλεηδεηνπνηεί όηη ν άληξα ηεο έρεη κπζηηθά γηα ηα νπνία
εθείλε δελ γλσξίδεη ηίπνηε…
Έπεηηα ε Γθνπέλ κέλεη έγθπνο, θη όια δείρλνπλ λ’ αιιάδνπλ πξνο ην θαιύηεξν. Ωζηόζν, πάλσ ζηε
γέλλα, έλα παηρλίδη ηεο κνίξαο ηελ αλαγθάδεη λα πάξεη κηα ζθιεξή απόθαζε: λα δηαιέμεη αλάκεζα ζην
κεηξηθό έλζηηθην θαη ηελ αγάπε γηα ηνλ άληξα ηεο. Καη πξέπεη λα θξαηήζεη ηελ απόθαζή ηεο κπζηηθή από
εθείλνλ, κε θάζε ηίκεκα. Άξαγε, αλ πνηέ απνθαιπθζεί ε αιήζεηα, ζα κπνξέζεη ν Λόξελο λα ζπγρσξέζεη
ηελ επηινγήο ηεο;
Μια ζςναππαζηική ιζηοπία έπωηα, πποδοζίαρ και μςζηικών ζε μια σώπα εξωηικών σπωμάηων και μεθςζηικών
απωμάηων. Ένα ζςγκινηηικό βιβλίο για ηο βάπορ ηηρ ενοσήρ και ηη λςηπωηική δύναμη ηηρ αγάπηρ.

Η θάξκα ηεο ζησπήο
Conwell Patricia
Ακεξηθαληθό αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα
Δθδόζεηο Ωθεαλίδα

Έλαο παλέμππλνο καληαθόο δνινθόλνο θπθινθνξεί ειεύζεξνο. Σν πηώκα ελόο εληεθάρξνλνπ
θνξηηζηνύ βξίζθεηαη πεηακέλν κέζα ζηνπο ζάκλνπο ζηελ όρζε ηεο ιίκλεο, θαη ην FBI ηα έρεη ρακέλα.
Ο επηθεθαιήο ηεο δίσμεο βίαησλ εγθιεκαηηώλ θαιεί ηε δαηκόληα ηαηξνδηθαζηή δόθηνξα θαξπέηηα, πνπ
αλαιακβάλεη πξνζσπηθά ηελ έξεπλα.
Κη ελώ νη ππνςίεο ηεο αζηπλνκίαο ζηξέθνληαη ζην καληαθό δνινθόλν, ε δόθησξ θαξπέηηα ακθηβάιιεη
θαη ςάρλεη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θηάλνληαο κέρξη θαη ηελ απνηξόπαηε «Φάρμα ηης ζιωπής».
Καη θαζώο ηα απξόνπηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν, θάπνηνο θαηαθέξλεη λα δηεηζδύζεη ζηα δεδνκέλα
ηνπ θεληξηθνύ ππνινγηζηή ηνπ FBI, θαη ηόηε ε ηαηξνδηθαζηήο θαξπέηηα γίλεηαη από θπλεγόο ζήξακα θαη

αξρίδεη λα ηξέκεη γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ αγαπάεη όζν ηίπνηα ζην θόζκν: ηεο αληςηά ηεο, ηεο
εηθνζάρξνλεο Λνύζπ.
Ένα ζςγκλονιζηικό και με εκπληκηική πλοκή αζηςνομικό θπίλεπ, γπαμμένο από ηην Αμεπικανίδα ζςγγπαθέα πος κάθε
ηηρ βιβλίο γίνεηαι παγκόζμια εκδοηική επιηςσία κι έσει ποςλήζει ωρ ηώπα πάνω από 30 εκαηομμύπια ανηίηςπα.

Βαζηιηάο Λεξ: ηξαγσδία ζε πέληε πξάμεηο
Shakespeare William
Ρώηαο Βαζίιεο (κεηάθξαζε)
Θεαηξηθά έξγα, Αγγιηθά
Δθδόζεηο Ίθαξνο

…Ο Λεξ είλαη γέξνο πηα θη όιε ηνπ ηε δσή ηελ έρεη πεξάζεη «βαζηιηθά», απηόο λα πξνζηάδεη θη νη
άιινη λα ππαθνύλε, δειαδή ζαλ ζηξαβόο: δελ έρεη πξνζέμεη ηνλ άιινλ άλζξσπν. Μα ε γλώξα ηνπ άιινπ
καο γλσξίδεη ηνλ εαπηό καο θαη ηε γλώζε ηε δίλεη ν θόπνο θη ν πόλνο. Ο Λεξ γέξαζε, κα γλώζε δελ
έβαιε, θνπζθσκέλνο από θηιαπηία, αξκέληζε ζην πέιαγνο ηνπ βίνπ ζεθσηόο ζηνλ αέξα, κα ε θηιαπηία
ηνπ, πνπ ηνλ πέξαζε ειαθξηά θαη μέλνηαζηα από ηε δσή, ζα ηνλ παηδέςεη ηώξα πνπ γέξαζε, ηνπ βάδεη
ζην απηαξρηθό θεθάιη λα παξαηηεζεί από ην ζξόλν. Θέιεη ηώξα λα απνιάςεη ηε δίρσο όξηα επηπρία, λα δεη
μέλνηαζηνο νιόηεια, ιεύηεξνο ζαλ αέξαο, ρσξίο όκσο λα πάςεη θαη λα εμνπζηάδεη…

Η άζθεζε σο κέζν πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο
ρξόλησλ παζήζεσλ
πιινγηθό
Κηλεζηνζεξαπεία
Δθδόζεηο C.M.T. Πξννπηηθή Δ.Π.Δ.

Ζ άζθεζε απνηειεί ηελ θαηαιιειόηεξε «κε θαξκαθεπηηθή» παξέκβαζε γηα ηελ πξόιεςε θαη
απνθαηάζηαζε ρξόλησλ παζήζεσλ θαη επηθέξεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε ηόζν ζηε ζσκαηηθή όζν θαη ζηελ
ςπρηθή πγεία. Ωζηόζν γηα λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ζα πξέπεη
θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζηθέο αξρέο ηεο πξνπνλεηηθήο,
αιιά θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο θάζε αηόκνπ (π.ρ. ειηθία, επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο, θαηάζηαζε πγείαο
θ.α.). Δπηπξόζζεηα, ε θαζνδήγεζή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη από επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλν πξόζσπηθό.
ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε επηζηήκνλεο – επαγγεικαηίεο πγείαο θαη άζθεζεο,
απνηππώλνληαη νη πιένλ ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή, ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ άζθεζεο πνπ απεπζύλνληαη ηόζν ζε πγηή όζν θαη ζε
ρξνλίσο πάζρνληα άηνκα.

Μεηαιιεία ηεο Μηθξαζίαο θαη ηνπ Πόληνπ:
επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ ειιεληζκνύ

ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ

Ληνπδάθε – Κππξαίνπ Υαξά
Μηθξαζηαηηθόο ειιεληζκόο – Ηζηνξία
Δθδόζεηο [ρ.ό.]

«Πήγεο ζηε Μηθξαζία;». Γπν θαη ηξεηο θνξέο κε ξώηεζε ν ζηπινβάηεο ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ
πνπδώλ, αείκλεζηνο Οθηάβ Μεξιηέ , λα κελ ην ήμεξε ηάρα;
-

Όρη, απαληνύζα ζηε εξώηεζή ηνπ, θάζε θνξά.
Μα, αθνύ ηελ πεξπαηάο ηε Μηθξαζία!

Γελ πήγα, δελ πήγα, κα ηελ πεξπάηεζα ηε Μηθξαζία, βήκα –βήκα κε ηνπο ππέξνρνπο πιεξνθνξεηέο
καο….

Κξηηήξηα εθινγήο γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ. Η ζσζηή
ζπληήξεζε θαη ρξήζε ηνπ ειθπζηήξα
ηαζόπνπινο Γξεγόξεο
Γεσξγηθά κεραλήκαηα
Δθδόζεηο ΑΣΔ

Ζ εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο πνπ επηηειέζηεθε κέρξη ηώξα θαη ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 20εηία,
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εηζαγσγή ζ’ απηή κεραλεκάησλ θαη θπξίσο δηαμνληθώλ εθιεζηήξσλ κεγάιεο
ηζρύνο, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ. Απηό ζεκαίλεη, αλ ιεθζεί ππόςε ην κηθξό κέγεζνο
ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ηε κηθξή ζρεηηθά εηήζηα απαζρόιεζε πνπ βξίζθνπλ ζ’ απηέο ηα
γεσξγηθά κεραλήκαηα, όηη γίλεηαη, ζε ζεκαληηθό βαζκό, αληηνηθνλνκηθή ρξήζε ηόζν ησλ ειθπζηήξσλ όζν
θαη ησλ παξειθνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε εθινγή, σο πξνο ην κέγεζνο, επεξεάζηεθε αλακθίβνια από ηελ
απμεκέλε ηζρύ ηνπο.
Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ε ΑΣΔ ηξάπεδα απνθάζηζε λα εθδώζεη ην βηβιίν απηό κε ζθνπό, λα
βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή ζηελ επηηπρή εθινγή, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ειθπζηήξα αιιά θαη
νξηζκέλσλ άιισλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα αγνξάζεη, λα εκπινπηίζεη ηε βηβιηνγξαθία
πάλσ ζε ζέκαηα γεσξγηθήο κεραλνινγίαο θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζσζηή γεληθόηεξα εθκεράληζε ηεο
γεσξγίαο καο, γηα ηελ νπνία δαπαλώληαη, θάζε ρξόλν ππνινγίζηκα πνζά.

Παιδιά

Δίλαη άδηθν…
Moses Brian
πλαηζζήκαηα – Βηβιία γηα παηδηά
Δθδόζεηο Μνληέξλνη Καηξνί

Δίλαη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ αηζζάλεζαη όηη θάηη είλαη άδηθν;
Πξνζπάζεζε λα κε ζπκώλεηο θαη ζθέςνπ όηη θη άιινη
άλζξσπνη αηζζάλνληαη ζπρλά αδηθεκέλνη από ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηο εζύ.
Μέζα από ην βηβιίν «Είναι άδικο…» ζα δηαπηζηώζεηο όηη ν κπακπάο ζνπ έρεη δίθην όηαλ ζνπ ιέεη όηη
πξέπεη λα είζαη επραξηζηεκέλνο κε απηά πνπ έρεηο. Γη’ απηό ράξηζε έλα ρακόγειν ζηνλ εαπηό ζνπ θαη
δηώμε όιεο ηηο άζρεκεο ζθέςεηο καθξηά!

Τν κνπζηθό θνπηί κε ηηο κπαιαξίλεο
Monique de Varennes
Παξακύζη
Δθδόζεηο Modern Times

Κάπνηε δνύζε κηα πάκπινπηε γπλαίθα πνπ είρε ηα πάληα δηπιά. Δίρε δύν κεγάιεο ιηκνπδίλεο γηα λα
ηελ πεγαηλνθέξλνπλ ζηελ πόιε, δύν όκνξθα ζπίηηα γηα λα θνηκάηαη ηα βξάδηα θαη δύν ραδνύιηθα
ζθπιάθηα πνπ ρνξνπεδνύζαλ γαβγίδνληαο γύξσ από ηα πόδηα ηεο θάζε θνξά πνπ ηα έβγαδε βόιηα. Σελ
έιεγαλ Μπίκπη Γπνδπό. Σν κόλν πξάγκα πνπ δελ είρε ε Μπίκπη ήηαλ κηα θίιε. Όια ζα αιιάμνπλ, όκσο,
κόιηο απνθηήζεη έλα καγηθό κνπζηθό θνπηί κε δύν ζιηκκέλεο κπαιαξίλεο…

Ηθαίζηεην
Magloff Lisa
Ζθαίζηεηα – Βηβιία γηα παηδηά
Δθδόζεηο Παηάθεο

Ανακαλύψηε ηο θεαμαηικό κόζμο ηων ηθαιζηείων.
Μάζεηε ηη πξνθαιεί ηα πην δξακαηηθά θαηλόκελα ζηνλ πιαλήηε καο θαη ςάμηε ζην παξειζόλ γηα λα
αλαθαιύςεηε ηε βία θαη ηνλ θίλδπλν πνπ θξύβνληαη ζε έλα εθαίζηεην.

Ο ήιηνο είλαη γηα όινπο
Καξαθαηζάλε Ναηάζα
Διιεληθό παηδηθό κπζηζηόξεκα (8+)
Δθδόζεηο Παηάθεο

Ο Βαζίιεηνο είλαη έλα αγόξη πνπ ηνπ αξέζεη λα θηηάρλεη παξακύζηα. Σα παξακύζηα ηνπ, όκσο, δε
κνηάδνπλ κ’ εθείλα πνπ ηνπ έιεγαλ ν παππνύο θαη ε γηαγηά όηαλ ήηαλ κηθξνύιεο. Δίλαη παξακύζηα πνπ
θάλνπλ θαιό ζηνπο άιινπο θαη ζα γίλνπλ ε αηηία λα απνθηήζεη έλα δεύηεξν όλνκα, λα γπξίζεη ηνλ θόζκν,
λα ιύζεη έλα άιπην πξόβιεκα, λα γίλεη ήξσαο θαη λα γλσξίζεη ηελ αιεζηλή αγάπε.
Μπνξεί ν άξρνληαο κε ηε δύλακε θαη ηνλ πινύην ηνπ λα απνθηήζεη ηα πάληα; Θα επαιεζεπηεί ε γξαθή
γηα ηε κνίξα ηεο Ίξηδαο; Πνπ πξέπεη λα ςάμεη ν Βαζίιεηνο, γηα λα βξεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο; Κη ε αγάπε;
Πόζν δπλαηή πξέπεη λα είλαη, γηα λα ληθήζεη όια ηα εκπόδηα;

Αληαιίλ, ην πεθηαζηέξη
Osborne Mary Pope
Ακεξηθαληθό παηδηθό κπζηζηόξεκα (10+)
Δθδόζεηο Μεηαίρκην

«Σν βξάδπ πνπ γελλήζεθα, ζηε Ρεκαηηά ησλ Αιόγσλ, ν νπξαλόο έβξερε θσηηέο. Από εθείλε ηε κέξα, ν
ιεπθόο κπακπά κνπ κε θώλαδε Αληαιίλ. Όκσο ε εξπζξόδεξκε κακά κνπ δηάιεμε έλα άιιν όλνκα γηα
κέλα: Πεθηαζηέξη».
Όηαλ πεζαίλεη ε Ηλδηάλα κεηέξα ηεο, ε εληεθάρξνλε Αληαιίλ πεγαίλεη λα κείλεη κε ζπγγελείο ζην αηλη
Λνύηο, γηα όζν δηάζηεκα ν παηέξαο ηεο, ν δηάζεκνο εμεξεπλεηήο Κηη Κάξζνλ, ζα ηαμηδεύεη ζηελ άγξηα
δύζε. Τπνκέλεη κέζα ζηε ζησπή ηε ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγγελώλ ηεο, ιαρηαξώληαο κνλάρα έλα
πξάγκα: ηελ επηζηξνθή ηνπ παηέξα ηεο.
Όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί πσο απηόο κπνξεί λα κελ επηζηξέςεη, μεθηλά λα ηνλ βξεη.

Λεηώ
Γηαλλαθνπνύινπ Υαξά
Δθεβηθό κπζηζηόξεκα (14+)
Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα

«Γηανιεκέλν μππλεηήξη! Ο πην απαίζηνο ήρνο ηνπ θόζκνπ. Οξίζηε, πήγε θηόιαο επηάκηζη. Ούηε έλα
όλεηξν δελ κπνξεί λα θραξηζηεζεί θαλείο. Βέβαηα! Πόζν θαιή κπνξεί λα είλαη κηα κέξα γηα θάπνηνλ πνπ
μππλάεη κ’ απηό ηνλ ηζηξηρηό ήρν ζη’ απηηά ηνπ; Καη ε θσλή ηεο κακάο. ¨Άληε μύπλα! Με θύγεη πάιη ρσξίο
πξσηλό¨. Λεο θαη ην πξσηλό ζα καο ζώζεη».
Αζήλα, δεθαεηία ηνπ ’90. Ζ Λεηώ ςάρλεηαη, αλαδεηά θαηεπζύλζεηο, νλεηξεύεηαη θαη αλαξσηηέηαη γηαηί λα
πξέπεη λα πεξάζεη θαλείο από ην ζρνιείν γηα λα θαηαθηήζεη ηε δσή. Σξέρεη ζε ζπλαπιίεο κε ην
ζπγθξόηεκα ηνπ μαδέξθνπ ηεο ηνπ Μίθε θαη νλεηξεύεηαη λα ηαμηδέςεη.
Ο Βαζίιεο, ν Άγγεινο, νη πιάθεο, ε παξάλνηα, ν πόλνο, ε ραξά, ε κνπζηθή, ην δηάβαζκα, ζα ηελ
θάλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνύ ηεο δσήο.

Ε.Υ.Α.Κ.Π.Π. ΚΤΔΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΚΤΔΡΑ

Ωράριο λειτουργίας
ΔΕΤΣΕΡΑ – ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ : 7:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
ΣΕΣΑΡΣΗ :
Σηλέφωνο: 2381 3 51960

10:30 π.μ. – 18:30 μ.μ.

Δ/νση: Π. Μελά 46 – κύδρα (Πολύκεντρο - ΚΕΠ)

