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«Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ», Διδάγματα 
ζωής από τον Μιχαήλ Αγγελο, 

Chris Widener, εκδόσεις: «Κριτική». 
Μια συναρπαστική αλληγορία για 
τον... άγγελο, τον όμορφο και δυναμικό 

άγγελο που όλοι κρύβουμε 

μέσα μας και περιμένει με καρτερία 
να τον ανακαλύψουμε είναι τούτο 
το βιβλίο - θησαυρός του γνωστού 
συγγραφέα, ιδρυτή πετυχημένης 
εταιρίας συμβουλών/Ενα εκπληκτικό 

best seller που οι πωλήσεις 
του έχουν ξεπεράσει τις 100.000 
αντίτυπα. Ο ήρωας εδώ είναι ένα 
νεαρό αγόρι που απογοητευμένο 
από τη ζωή του φτάνει στην Ιταλία. 
Στη Φλωρεντία θα έχει την τύχη 
να συναντηθεί με έναν μυστηριώδη 
άντρα, ο οποίος θα το μυήσει 
στην τέχνη του Μιχαήλ Αγγέλου 
βοηθώντας τον να ανακαλύψει 
τις βαθιά κρυμμένες ανάγκες και 
επιθυμίες του, αλλά και να πραγματώσει 

τα όνειρα του. Ολοι οι 
άνθρωποι έχουμε ανάγκη από μια... 
τέτοια συνάντηση. Αλλά... επειδή 
μπορεί στον δικό μας το δρόμο να 
μη βρεθεί ένας... Μιχαήλ Άγγελος 
καλό είναι να γίνουμε εμείς οι... 
οδηγητές - εμπνευστές του εαυτού 
μας ακολουθώντας τα όνειρα μας... 

«Η ΒΡΑΧΝΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ 
ΕΡΩΔΙΟΥ», Λίαν Χερν, εκδόσεις: 
«Πατάκη». Η πολυβραβευμένη 
συγγραφέας μετά την πετυχημένη 
τριλογία των Οτόρι επιστρέφει 
με το βιβλίο με το οποίο κορυφώνονται 

οι μύθοι τους. Μέσα 
από τις σελίδες ζωντανεύουν 
επικές σκηνές μάχης, δολοπλοκίες, 

αλλο και πράξεις ύψιστης 
αγάπης και γενναιοδωρίας με τον 

γνωστό άρχοντα Οτόρι Τακέο να 
καταφέρνει επιτέλους να ενώσει 
εδώ τις τρεις χώρες φέρνοντας 
ειρήνη και ευημερία στον τόπο 
που δυστυχώς... εκείνος ξέρει 

πως είναι προσωρινή αφού μια 
παλιό προφητεία τον θέλει να πεθαίνει 

από χέρι μέλους της οικογένειας 
του. Ωστόσο ο ίδιος δεν 

μπορεί να ασχοληθεί με αυτά, 
αλλά με επικείμενες απειλές που 
αποδεικνύουν πως ό,τι ο ίδιος, η 
οικογένεια του και οι πολεμιστές 
του έφτιαξαν με τόσο κόπο δεν 
είναι εν τέλει ασφαλές. Αλλά 
επειδή οι Οτόρι δεν καταθέτουν 
τα όπλα και είναι γεννημένοι νικητές 

το αριστουργηματικό αυτό 
έπος μας επιφυλάσσει πολλές 
εκπλήξεις... 

«Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΠΑΣ», Κον 
Ίγκουλντεν, εκδόσεις: «Ενάλιος». Ο 
πετυχημένος και διάοημος συγγραφέας 

της οειράς «Αυτοκράτωρ» 
μας δίνει εδώ τη συναρπαστική και 
αιματοβαμμένη ζωή του Μογγόλου 
ηγέτη Τζένγκις Χαν. Ο Τεμουτζίν, ο 
δεύτερος γιος του χάνου της φυλής 
των Λύκων, μόλις στα 11 του 
χρόνια, βρίσκεται χωρίς τους γονείς 
του, με τον πατέρα του δολοφονημένο 

και την οικογένεια του να έχει 
εκδιωχθεί στην ερημιά της αδυσώπητης 

στέπας. Κι όμως. Ενάντια 
στην αδυσώπητη πραγματικότητα 
θα καταφέρει να επιζήσει χωρίς 
νερό και τροφή, ενώ το απαράμιλλο 
θάρρος του θα τον κάνει να αντιμετωπίζει 

άφοβα κάθε κίνδυνο και 
να βγαίνει νικητής ακόμα και μέσα 
από τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 
Σύμφωνα με τον ήρωα Τζένγκις 
Χαν, αυτόν που ήταν «η γη και τα 
κόκαλα των λόφων», αλλά και «ο 
άνεμος», «Η μεγαλύτερη χαρά που 
μπορεί να γνωρίσει άνθρωπος είναι 
να κατακτήσει τους εχθρούς του 
και να τους κάνει να γονατίσουν 
μπροοτά του. Να καβαλήσει τα 
δικά τους άλογα, να τους πάρει ό,τι 
έχουν και δεν έχουν». 
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To θεώρημα 

Αλμοδόβαρ 

«TO ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ», 
Αντονι Κάζας Ρος, μετάφραση: 

Σοφία Διονυοοπούλου, εκδόσεις: 
«Ελληνικά Γράμματα». Αν και 
πρόκειται μόλις για το πρώτο του 
βιβλίο, ο πρωτοεμφανιζόμενος 
συγγραφέας κέρδισε ήδη κοινό και 

αναγνώστες. Στην ουοία πρόκειται 
για έναν συγγραφέα με δυνατή 
πένα αλλά... «δίχως πρόσωπο», 
αφού κανείς δεν το έχει δει μιας 
και ζει απομονωμένος και βαριά 

παραμορφωμένος από ατύχημα. 
Έτσι βάζει να ζει και τον ήρωα 
του εδώ που επιζεί, ενώ στο ίδιο 
ατύχημα χάνει τη φίλη του και 
όλη του η ζωή είναι μουοική, 
βιβλία και... Internet. Κυκλοφορεί 
μόνο τις νύχτες με το πρόσωπο 
πάντα καλυμμένο και μια νύχτα... 
συναντά τον Αλμοδοβάρ που εντυπωσιασμένος 

από το δράμα του 
του προτείνει να το κάνει ταινία. 
Auto τον κάνει να νιώθει ποθητός, 
αποδεκτός, δημιουργικός. Τον απελευθερώνει, 

τον γεμίζει αισιοδοξία 
και δίνει νόημα στην ανούσια και 
βαρετή ζωή του.Ένα μυθιστόρημα 
για τη χαρά της ζωής. Σελίδες 
μιας ψυχής που αντέχει να κάνει 
το... πένθος γιορτή. 

«ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΚΑΛΑ;» 
Ελένη Σβορώνου, εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου, εκδόσεις: «Παπαδόπουλος». 

«... Η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Ο Πέτρος και η «Wise fa aftia sou band» πρόκειται να συμμετάσχουν oe ένα 
μαθητικό διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων. Εκείνος, όμως, πέφτει άρρωστος με πυρετό και όλα... κινδυνεύουν 
να χαθούν. To παραπάνω ξεχωριστό βιβλίο που εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρίας 
«Olvos Science» που μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκει να ενημερώσει και να εξοικειώσει τα παιδιά με 
καθημερινά προβλήματα υγείας είναι μια περιπέτεια για την αγάπη, τη φιλία, τη συντροφικότητα, τη φροντίδα 
που όλοι έχουμε ανάγκη. Την αγκαλιά που μοιάζει να μας γιατρεύει, το χάδι και την τρυφερότητα που δεν 
μπορούμε χωρίς αυτά και την εμπιστοσύνη στους άλλους, απαραίτητη για να υπάρχουμε και να ζούμε καλά. 
Ένα βιβλίο για την ασφάλεια που μας δίνει το χαμόγελο και η στήριξη από τους άλλους που θωρακίζουν την 
υγεία μας... Γιατί... όταν αγαπάς και αγαπιέσαι είσαι πάντα καλά. 
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