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Βέρα: Άρη! τι κάνεις εκεί;

αρησ: τι να κάνω; γράφω το editorial της εφημερίδας μας...

Βέρα:  Και γιατί είσαι ντυμένος αϊ-βασίλης;

αρησ:  τι; α, ναι! με παρακάλεσε η αδελφή μου να μεταμφιεστώ για τα 
ανίψια μου και δοκίμαζα τη στολή.

Βέρα:  αϊ-βασίλης, ε; Δεν είναι κι άσχημη ιδέα για επαγγελματική 
αποκατάσταση!

αρησ:  Δεν έχεις άδικο. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, άλλο 
σπουδάζεις και άλλο κάνεις στη ζωή σου.

Βέρα:  για να συμβεί το αντίθετο, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός... Ή πολύ 
ονειροπαρμένος. Θυμάσαι τις εκθέσεις που γράφαμε μικροί, που 
λέγαμε τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε;

αρησ:  Ναι, βέβαια. Και πού κολλάει το «ονειροπαρμένος»;

Βέρα: Πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος για να έχεις όνειρα και να μην τα 
ξεχνάς. Να μένεις πιστός σε αυτά. ονειρευόσουν, για παράδειγμα, 
από μικρός να γίνεις γιατρός; Πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου να 
γίνεις, ακόμα κι αν οι βαθμοί σου στο σχολείο σού βάζουν εμπόδια. 
ονειρευόσουν να γίνεις ξυλουργός; Να γίνεις ακόμα κι αν όλοι 
γύρω σου σου τρώνε τ’ αυτιά να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος ή 
κομπιουτεράς ή κάτι που αυτοί νομίζουν ότι έχει λεφτά...

αρησ: Άρα δεν πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος. Πρέπει να είσαι... 
ονειροκολλημένος!

Βέρα: Χα! Καλά λες. εγώ πάντως ξέρω τι ήμουν, τι είμαι και τι θα είμαι για 
πάντα.

αρησ:  τι;  

Βέρα:  βιβλιοφάγος!

αρησ:  Σωστά! Κι εγώ! Και τώρα που το λες, έχουμε πολλά και πολύ 
ενδιαφέροντα βιβλία να προτείνουμε στους φίλους μας αυτά τα 
Χριστούγεννα.

Βέρα:  Ξεκίνα λοιπόν, αϊ-βασίλη, το γράψιμο. 

αρησ:  Έγινε, αφεντικό!

Βέρα:  Καλά διαβάσματα, παιδιά, καλά Χριστούγεννα και... όνειρα πολλά! 
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Editorial
Aπό τη Βέρα και τον Άρη

Εσύ τι θα γίνεις  
όταν μεγαλώσεις;
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ξυπνα
της Lisa MacMann

ΣΤΑμΑΤΑ ΝΑ μπλΕκΕΣΑι 
ΣΤΑ όΝΕιρΑ μόυ!
Έχετε ακούσει ποτέ για τα συνειδητά όνειρα; για 
όνειρα δηλαδή που αυτός που τα βλέπει ξέρει ότι 
ονειρεύεται και ότι αυτό που ζει συμβαίνει στον 
ύπνο του; Σε κάποιες περιπτώσεις δε, έχει ακόμα 
και την ικανότητα να αλλάξει την τροπή τους, να 
παρέμβει και να μετατρέψει όνειρα που ξεκίνησαν 
σαν εφιάλτες σε όνειρα γλυκά. μιλάω πολύ 
σοβαρά και όχι... δεν είμαι καθόλου μα καθόλου 
ονειροπαρμένος! 
Δεν είχα καμία ιδέα ότι όλα αυτά μπορούν να 
συμβούν (και βάζω στοίχημα ότι ούτε εσείς έχετε, 
ακόμα και τώρα) και μάλιστα ότι εδώ και έναν 
αιώνα αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης 
και έρευνας.
αυτά είναι τα lucid dreams, όπως είναι ο αγγλικός 
όρος: τα «φωτεινά» όνειρα. Και σε αυτόν το 
μυστήριο και τρομακτικό κόσμο με έβαλε το 
Ξύπνα, το πρώτο βιβλίο μιας πολύ ενδιαφέρουσας 
τριλογίας με μια φαινομενικά άτυχη ηρωίδα, την 
τζέινι.
η τζέινι είναι μια αμερικανίδα έφηβη με ζωή κάθε 

άλλο παρά ονειρεμένη. Ζει σε ένα άθλιο προάστιο 
με την αλκοολική μητέρα της με τα λίγα χρήματα 
που τους δίνει η Πρόνοια και με αυτά που βγάζει 
από τη δουλειά της. η τζέινι πάει σχολείο και 
παράλληλα δουλεύει σε μια ιδιωτική κλινική ως 
βοηθός νοσοκόμα. Σκίζεται στη δουλειά, γιατί 
θέλει να πάει στο κολέγιο και να ξεφύγει από 
την απαίσια ζωή της. Όμως η κοπέλα αυτή είναι 
ξεχωριστή... όχι γιατί καταφέρνει να επιβιώνει με 
αξιοθαύμαστο σθένος και στάση ζωής, αλλά γιατί 
έχει την ικανότητα να βλέπει τα όνειρα των άλλων, 
όταν ονειρεύονται κάπου κοντά της. η τζέινι την 
ικανότητά της αυτή τη θεωρεί, στην καλύτερη 
περίπτωση, κατάρα. Και είναι αλήθεια ότι μπλέκει 
σε καταστάσεις μάλλον άβολες χάρη στο χαρισμά 
της. Όμως όταν αρχίσει να το χειρίζεται σωστά...
όλα αλλάζουν...

Εξωγήινα ονειροπαρμένος,
Άρης



απόσπασμα
Aπό το βιβλίο ΞΥΠΝΑ

9η Σεπτεμβρίου 2005, 
12:45
«γιατί δεν μου είπες ότι ο 
καινούργιος μαθητής ήταν ο 
Κάμπελ Στρουμχέλερ;» ρωτά-
ει η Κάρι.

η τζέινι σηκώνει το κεφάλι της 
από το βιβλίο. Κάθεται στο συνηθι-
σμένο τους τραπέζι, στη βιβλιοθήκη. 
«γιατί είμαι μαλακισμένη;» χαμογελάει 
γλυκά.

η Κάρι προσπαθεί να συγκρατήσει ένα γελά-
κι. «Ναι, είσαι. βλέπω πως τον φέρνεις στο σχο-
λείο με το αυτοκίνητο».

«μόνο όταν χάνει το λεωφορείο» λέει η τζέινι 
αδιάφορα.

η Κάρι χαμογελάει πονηρά. «Ναι, μάλιστα. 
Όπως και να ’χει, μου ζήτησαν να ’μαι στη συντα-
κτική ομάδα της επετηρίδας, οπότε θα λείπω συ-
χνά από την ώρα μελέτης, εντάξει; τώρα εκεί πάω, 
για την πρώτη μας συνάντηση».

η τζέινι τη χαιρετάει. Έχει την προσοχή της 
στραμμένη στο θεατρικό έργο που διαβάζει για 
το μάθημα της αγγλικής λογοτεχνίας. «Καλή δια-
σκέδαση. Να είσαι καλό παιδάκι». γλιστράει στην 
καρέκλα και απλώνει τα πόδια της στο κάθισμα 
απέναντί της. Διαβάζει το «Κάμελοτ», ως προετοι-
μασία για την εκπαιδευτική εκδρομή των τελειό-
φοιτων του μαθήματος λογοτεχνίας στο Στράτ-
φορντ, στον Καναδά.

Κάθε τόσο ρίχνει μια ματιά μέσα από τα ράφια 
της βιβλιοθήκης για να δει μήπως νυστάζει κανείς 
εκεί γύρω. Υπολογίζει ότι μπορεί να ελέγξει και 
ν’ αντιμετωπίσει οποιοδήποτε όνειρο βρίσκεται 
σε ακτίνα μεγαλύτερη των εφτά μέτρων, εκτός κι 
αν είναι εφιάλτης, οπότε η ακτίνα επιρροής του 
ονείρου είναι δραματικά μεγαλύτερη. ευτυχώς, τα 
περισσότερα όνειρα τις ώρες του σχολείου είναι 
συνήθως όνειρα «πτώσης», ή όνειρα «γύμνιας», ή 
σεξουαλικά όνειρα. Συνήθως όλα αυτά μπορεί να 
τ’ αντιμετωπίσει χωρίς να σωριαστεί και να λιπο-
θυμήσει στο πάτωμα.

αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει είναι οι τρομα-
κτικοί εφιάλτες, που κάνουν το αίμα της να παγώ-
νει και την παραλύουν.

12:55
το βιβλίο χάνεται από μπρο-
στά της. η τζέινι αναστε-
νάζει και το αφήνει πάνω 
στο τραπέζι. ακουμπάει το 
κεφάλι στα χέρια της και 
κλείνει τα μάτια της.

Πετάει στον αέρα. αχ, 
όχι πάλι όνειρο πτώσης, 

σκέφτεται. τα έχει σιχαθεί  τα 
όνειρα πτώσης.
αλλά η σκηνή αλλάζει αμέ-

σως. η τζέινι τώρα βρίσκεται έξω. 
είναι σκοτεινά. είναι μόνη, πίσω από 

μια αποθήκη, αλλά ακούει κάτι πνιχτές 
φωνές. Δεν έχει ξαναβρεθεί μόνη σε όνειρο 

και αναρωτιέται πώς μπορεί οι άνθρωποι να βλέ-
πουν όνειρα στα οποία δεν είναι παρόντες. Νιώθει 
μεγάλη περιέργεια. Κοιτάζει γύρω της ταραγμένη. 
ελπίζει πως δεν έχει γλιστρήσει στον εφιάλτη κά-
ποιου, που από στιγμή σε στιγμή θα πεταχτεί ξαφ-
νικά μέσα από τον τοίχο της αποθήκης, ή μέσα από 
τους θάμνους.

Πίσω απ’ την αποθήκη ξεπροβάλλει μια ογκώ-
δης μορφή, ένα τέρας, που το φωτίζει το φεγγα-
ρόφωτο. τρυπάει τους θάμνους με τα χέρια του.  
Έπειτα τα σηκώνει ψηλά, στον ουρανό, και βγάζει 
μια τρομερή κραυγή. η τζέινι νιώθει τα δάχτυλά 
της να μουδιάζουν. Προσπαθεί ν’  αποτραβηχτεί 
απ’ το όνειρο. αλλά δεν μπορεί.

τα μακριά δάχτυλα της τρομακτικής μορφής 
γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο.

η τζέινι ακουμπάει την πλάτη της στον τοίχο της 
αποθήκης. τρέμει.

η αποκρουστική μορφή ακονίζει τα μαχαιρο-
δάχτυλά της, το ένα πάνω στο άλλο. ο ήχος είναι 
εκκωφαντικός.

η τζέινι στηρίζει το σώμα της στον τοίχο της 
αποθήκης. Και κλαψουρίζει.

η μορφή γυρίζει. τη βλέπει.
την πλησιάζει.
την έχει ξαναδεί αυτή τη φυσιογνωμία.
την έχει ξαναδεί λίγο πριν πέσει με την Έθελ στο 

χαντάκι του υπονόμου.
η τζέινι σηκώνεται και πάει να τρέξει. αλλά τα 

πόδια της έχουν παγώσει και δεν κουνιούνται.
το πρόσωπο της μορφής είναι εξοργισμένο, 

αλλά δεν ακονίζει πια τα μαχαίρια του. βρίσκεται 
κοντά της. Δεν τους χωρίζουν ούτε δύο μέτρα. η 
τζέινι κλείνει τα μάτια. τίποτα δεν μπορεί να με 
πειράξει, προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της.

Όταν ανοίγει τα μάτια, είναι μέρα. βρίσκεται 

Tα όνειρα που βλέπεις 
δεν είναι μόνο δικά σου...

υπάρχει κάποιος που, 
άθελά του, τα παρακολουθεί...

κάποιος που μπορεί 
να τα αλλάξει....



ακόμα πίσω απ’ την αποθήκη. Και η τρο-
μαχτική, απειλητική φιγούρα έχει πάρει 
τώρα τη μορφή ενός κανονικού, νεαρού 
άνδρα.

είναι ο Κάμπελ Στρουμχέλερ.
μια δεύτερη τζέινι ξεπηδάει από μέσα 

της και πάει προς το μέρος του Κάμπελ, 
δίχως να φοβάται.

η πρώτη τζέινι μένει πίσω, εκεί που 
στεκόταν, στην αποθήκη.

ο Κάμπελ ακουμπάει το πρόσωπο της 
άλλης τζέινι.

Σκύβει.
τη φιλάει.
Και τον φιλάει κι αυτή.
την αφήνει απ’ την αγκαλιά του και 

κοιτάζει την άλλη τζέινι που στηρίζεται 
στον τοίχο της αποθήκης. Στα μάγουλά 
του τρέχουν δάκρυα.

«βοήθησέ με» της λέει.

13:35
το κουδούνι χτυπάει. η τζέινι αισθάνεται 
ότι η ομίχλη διαλύεται, αλλά δεν μπορεί 
να κουνηθεί. Όχι ακόμα, τουλάχιστον. 
Χρειάζεται ένα λεπτό.

13:36
μπορεί και δύο.

13:37
Πετάγεται τρομαγμένη όταν νιώθει ένα 
χέρι στον ώμο της.

Ένα χιλιόμετρο, ένα μέτρο, ένα εκα-
τοστό... δεν μπορεί να καταλάβει πόσο 
μακριά στέκεται.

Σηκώνει το βλέμμα.
«Έτοιμη;» τη ρωτάει αυτός. «Δεν ήξε-

ρα αν είχες ακούσει το κουδούνι».
τον κοιτάζει.
«είσαι καλά, Χάναγκαν;»
γνέφει και αρπάζει τα βιβλία της. 

«Ναι». η φωνή της είναι ακόμα βραχνή. 
Καθαρίζει το λαιμό της. «Ναι» λέει με 
σταθερή φωνή. «εσύ είσαι καλά; Έχεις 
ένα σημάδι στο μάγουλό σου». Χαμογε-
λάει ταραγμένη.

«αποκοιμήθηκα πάνω στο βιβλίο μου».
«το φαντάστηκα».
«Κι εσύ, ε;»
«μάλλον. Πρέπει να ήμουν πολύ κου-

ρασμένη».

«φαίνεσαι φρικαρισμένη. είδες κανέ-
να άσχημο όνειρο ή τίποτα τέτοιο;»

τον κοιτάζει καθώς διασχίζουν το διά-
δρομο που είναι γεμάτος κόσμο για να 
πάνε στο μάθημα κρατικής διοίκησης. 
βάζει διακριτικά το χέρι του στη μέση 
της για μη χωριστούν όσο μιλάνε.

«Όχι ακριβώς» λέει αυτή αργά. μι-
σοκλείνει τα μάτια της. «μήπως είδες 
εσύ;» μιλάει απότομα. τα λόγια  βγαί-
νουν απ’ το στόμα της σαν πυροβολι-
σμοί.

την ώρα που φτάνουν στην πόρτα της 
αίθουσας, χτυπάει το κουδούνι.  αυτός 
γυρίζει απότομα και βλέπει την έκφρασή 
της. Σταματάει εκεί που βρίσκεται. Κοι-
τάζει ερευνητικά το πρόσωπό της με μά-
τια μισόκλειστα. φαίνεται μπερδεμένος. 
το πρόσωπό του κοκκινίζει ελαφρά, 
αλλά η τζέινι δεν μπορεί να είναι σίγου-
ρη για ποιο λόγο.

ο καθηγητής μπαίνει και τους λέει να 
καθίσουν στις θέσεις τους.

η τζέινι ρίχνει μια ματιά προς το μέ-
σον της αίθουσας. Κάθεται δύο σειρές 
πιο πίσω.

ο Κάμπελ την κοιτάζει ακόμα. φαίνε-
ται απίστευτα μπερδεμένος. Πότε πότε 
κουνάει το κεφάλι του.

η τζέινι κοιτάζει προς τον πίνακα. Δεν 
τον βλέπει όμως. απλώς αναρωτιέται. 
αναρωτιέται τι στο διάολο πάει στραβά 
μ’ αυτήν. Και τι πάει στραβά μ’ αυτόν, 
που βλέπει τέτοια όνειρα. το ξέρει ότι 
η τζέινι ήταν εκεί; την είδε σ’ αυτό το 
τελευταίο όνειρο;

14:03
Ένα διπλωμένο χαρτάκι προσγειώνεται 
στο θρανίο της τζέινι. τινάζεται τρομαγ-
μένη. Και γυρίζει αργά το βλέμμα της 
προς τον Κάμπελ. είναι αραχτός στην 
καρέκλα του και κάνει σχεδιάκια στο 
τετράδιό του. φαίνεται λίγο πιο αθώος 
από ό,τι πρέπει.

η τζέινι ανοίγει το χαρτάκι.
το ισιώνει.
Ναι, ίσως...(;)
αυτό γράφει.
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συνέντευξη
Στους Βέρα και Άρη

κωνσταντίνα 
καλαθάκη

μια ΣΥΖητηΣη 
με τη βιβλιοφαγο

6-7

στη «Χάρτινη Πλατεία» που κρατάτε στα χέρια 
σας, σας έχουμε μια συνέντευξη-έκπληξη! συνο-
μιλήσαμε με τη φανατική Βιβλιοφάγο και σήμε-
ρα πια φοιτήτρια της ιατρικής Κωνσταντίνα Κα-
λαθάκη. ακούστε τι είχε να μοιραστεί μαζί μας…

Κωνσταντίνα, γεια,
Καταρχάς συγχαρητήρια για την επιτυχία σου 
στην Ιατρική Σχολή! Πάντα η Βερονίκη και εγώ (ο 
Άρης) νιώθουμε μεγάλη χαρά όταν ένας «δικός» 
μας, ένας Βιβλιοφάγος, πετυχαίνει κάτι εξαιρε-
τικό. Και η Ιατρική Σχολή και μάλιστα με καλή 
σειρά δεν είναι και μικρό κατόρθωμα. Νιώθεις 
ήδη… φοιτήτρια; γεια σας! η αλήθεια είναι ότι άρ-
γησα να το συνειδητοποιήσω, αλλά τώρα πια μπορώ 
να πω πως Ναι, νιώθω φοιτήτρια και απολαμβάνω 
ό,τι αυτό συνεπάγεται!

Διάβαζες πάαααρα πολύ; Από το πρωί ως το… 
άλλο πρωί για να επιτύχεις; Όχι, δε διάβαζα υπερ-
βολικά. Διάβαζα όμως ποιοτικά. Σε αυτό, βέβαια, 
συνετέλεσε το ότι είχα θέσει σωστές βάσεις από τα 
προηγούμενα χρόνια στο σχολείο και ότι δεν άφηνα 
κενά (ειδικά το τελευταίο το θεωρώ πολύ σημαντικό 
στην τρίτη λυκείου!). Πάντα έβρισκα χρόνο για να 
κάνω πράγματα που θα με ξεκούραζαν και που θα 

με ανανέωναν μέσα στην εβδομάδα! γιατί δεν είμα-
στε μόνο μαθητές, είμαστε και νέοι άνθρωποι!

Αναρωτιόμαστε με τη Βερονίκη, τι είναι αυτό που 
δε θα ξεχάσεις ποτέ από τη διαδικασία προετοι-
μασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις; Τι θα σου 
μείνει αξέχαστο από την περίοδο αυτή; Σίγουρα οι 
κόντρες μας με τον μαθηματικό μου, όταν δεν είχα 
προλάβει να τελειώσω όοολες τις ασκήσεις από τα 
ατελείωτα φυλλάδια που μας έδινε! Χα χα! 

Για ποιους λόγους διάλεξες την Ιατρική; Ήταν η 
πρώτη σου επιλογή; από το γυμνάσιο έτρεφα ιδι-
αίτερη αγάπη για τη βιολογία. η αγάπη αυτή ήταν 
αρκετά έντονη ώστε να με κάνει να σκεφτώ σοβαρά 
το ενδεχόμενο να δηλώσω ως πρώτη επιλογή το βι-
ολογικό ή τη μοριακή βιολογία. βέβαια, και η ιατρι-
κή υπήρχε ως επιλογή στο πίσω μέρος του μυαλού 
μου… τελικά, αποφάσισα να δηλώσω την ιατρική, 
καθώς μέσα από αυτή την επιστήμη πιστεύω ότι θα 
μου ανοιχτούν περισσότεροι δρόμοι για να αποπε-
ρατώσω το σκοπό μου: με την έρευνα και τα αποτε-
λέσματά της, να βοηθήσω ουσιαστικά την ανθρωπό-
τητα… («λίγο ρομαντικό» θα έλεγαν κάποιοι!).

Πώς σου φαίνεται το Πανεπιστήμιο μέχρι στιγ-
μής; Ποιες ήταν οι πολύ πρώτες σκέψεις σου 
όταν πήγες να δεις τη Σχολή σου; τον πρώτο και-

Κωνσταντίνα Καλαθάκη



ρό είχα ενθουσιαστεί με την ιδέα του Πανεπιστημίου. 
Σιγά σιγά όμως η τέλεια εικόνα που είχα δημιουργήσει 
στο μυαλό μου άλλαξε… αδιάφοροι συμφοιτητές που 
δεν αφήνουν το μάθημα να κυλήσει φυσιολογικά, κα-
θώς και καθηγητές με έλλειψη μεταδοτικότητας με 
κάνουν να σκέφτομαι σοβαρά το αν θα «πατήσω» στο 
αμφιθέατρο σε κάποια μαθήματα… βέβαια ας μην κοι-
τάμε μόνο τα αρνητικά! το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει 
και αξιόλογους καθηγητές οι οποίοι πασχίζουν, ακόμα 
π.χ. και με διαδικτυακά μαθήματα (ε. μαρίνος), να μας 
μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. επίσης, τα εργα-
στήρια είναι αρκετά ενδιαφέροντα και πολλά μαθήματα 
γίνονται με τρόπο «διαδραστικό» (μέσω διαφόρων quiz 
από το διαδίκτυο κτλ.), γεγονός που μας κεντρίζει το 
ενδιαφέρον!

Αγαπάς πολύ το διάβασμα; Πιστεύεις ότι αυτή η 
αγάπη για τα βιβλία βοηθά τα παιδιά να διαβάσουν 
καλύτερα και να επιτύχουν ακόμα και στο Πανεπι-
στήμιο; Ναι, μου αρέσει το διάβασμα! Σαφώς 
και η ανάγνωση βιβλίων διευρύνει τους ορίζο-
ντες ενός παιδιού και του δίνει τροφή για σκέψη 
και προβληματισμό. Έτσι, οξύνεται η κρίση και η 
φαντασία του, δύο στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για την επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις αλλά 
και στις «εξετάσεις» που θα ακολουθήσουν!

Τι σημαίνει για σένα να είσαι Βιβλιοφάγος; 
Χμ… Να περιμένω τον επόμενο μήνα πώς και πώς 
για να δω στο γραμματοκιβώτιό μου τη Χάρτινη 
Πλατεία! Να εκνευρίζομαι όταν κάποιος με διακό-
πτει από την ανάγνωση ενός καλού βιβλίου που 
με έχει απορροφήσει!!! (χα χα!) Και φυσικά, να 
προτιμώ το βιβλίο από τις χαζοεκπομπές της τη-
λεόρασης, που κάθε άλλο παρά με ανανεώνουν!

 Έχεις πολυαγαπημένα βιβλία; Ποια είναι; Δεν 
έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε συγκεκριμέ-
να βιβλία, γιατί, πολύ απλά, ήμουν τυχερή και 
έπαιρνα συνήθως βιβλία που, εν τέλει, με ενθου-
σίαζαν! Έτσι φοβάμαι ότι, αν αναφέρω κάποια, θα 
αδικήσω κάποια άλλα!...

Ποιοι είναι οι επόμενοί σου στόχοι; Πώς φα-
ντάζεσαι το μέλλον σου;
Προς το παρόν, ένας άμεσος στόχος μου είναι 
να περάσω τα μαθήματα στην εξεταστική του 
ιανουαρίου! (χα χα!) Όσο για το μέλλον μου, 
θα ήθελα να γίνω μία αξιόλογη γιατρός στον 
ερευνητικό τομέα και να βοηθήσω, στο μέτρο 
που μπορώ, τους ανθρώπους που πάσχουν από 
ανίατες (μέχρι τώρα!!!) ασθένειες! επίσης, αν 
και είμαι μικρή, θέλω πολύ κάποια στιγμή να δη-
μιουργήσω μια ευτυχισμένη οικογένεια και να μπορώ 
να συνδυάσω με τον αποδοτικότερο τρόπο έρευνα και 
οικογενειακή ζωή!

Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμα-
στε πάντα μόνο επιτυχίες!

βιβλιοφάγος 
σημαίνει  
να περιμένω 
τον επόμενο 
μήνα πώς 
και πώς τη 
«Χάρτινη 
Πλατεία»! Να 
εκνευρίζομαι 
όταν κάποιος 
με διακόπτει 
από την 
ανάγνωση 
ενός βιβλίου 
που με έχει 
απορροφήσει!



Μτφρ.: Δώρα Βασιλάκη
Σελίδες: 536
Τιμή: €20,50
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Παρουσίαση
Aπό τον Άρη

Το Βλέμμα  
του Βασιλιά

της Κάθριν Μπάννερ

το βλέμμα του βασιλιά της Κάθριν μπάννερ. η ιστορία του δεκαπεντάχρονου λίο, μαθητή 
σε σχολείο στρατιωτικής εκπαίδευσης της μαλόνια, η ιστορία του Ράιαν και της Άννα, δύο 
εφήβων που ζουν στην αγγλία, η ιστορία δύο παράλληλων κόσμων, γραμμένη από μία 
συγγραφέα συνομήλικη με τους ήρωές της!

εκείνο το βράδυ το κρύο ήταν τσουχτερό. γύριζα 
σπίτι από το σχολείο όταν το είδα. Ένα μαύρο 
αντικείμενο μισοχωμένο στο χιόνι. Ένα βιβλίο. 
απλώς ένα βιβλίο. Ένιωσα ναυτία. Ήξερα ότι 
θα το έπαιρνα, παρόλο που κάτι μέσα μου μου 
έλεγε να μην το κάνω. ευχήθηκα να σηκωθεί από 
μόνο του, κόλπο εύκολο για κάποιον που έχει 
μαγικές δυνάμεις, σαν κι εμένα. Όμως δεν έγινε 
τίποτα. Πριν καλά καλά το καταλάβω, τα δάχτυλά 
μου πλησίασαν. οι σελίδες ήταν δύσκαμπτες 
και κιτρινισμένες. η πρώτη ήταν άγραφη. το 
ίδιο και οι επόμενες. το πήρα και γύρισα σπίτι... 
οι άγραφες σελίδες γέμιζαν σιγά σιγά, μέρα 
με τη μέρα και μέρα με τη μέρα νέα πρόσωπα 
έμπαιναν στη ζωή μου και στη ζωή του αδελφού 
μου, του Στέρλινγκ. Πρόσωπα άγνωστα ή μήπως 
όχι; αναρωτιέμαι αν έκανα καλά που σήκωσα 
εκείνη την παγερή βραδιά το χέρι μου και έπιασα 
το μαύρο βιβλίο...

ο Ράιαν, ένα πεντάχρονο αγόρι που μόλις 
είδε τους γονείς του να δολοφονούνται 
από τον ίδιο του τον θείο... η Άννα... Πέντε 
χρονών και έχει ήδη πάει πολλές φορές στο 
νοσοκομείο, παλιότερα για να αποχαιρετήσει 
τον πατέρα της, τώρα για να αποχαιρετήσει την 
πολυαγαπημένη της γιαγιά. μια προφητεία για 
τη μαλόνια και για τα δεινά που θα σκεπάσουν 
σαν σκιά τη χώρα, για έναν πρίγκιπα που θα 
ζήσει και δεν θα σκοτωθεί, για την τιμωρία 
που θα βρει όποιον βλάψει το παιδί, για 
έναν ασημένιο αετό που θα χαθεί και θα 
ξαναβρεθεί. Ένας άντρας που παίρνει τον 
Ράιαν από το χέρι και τον οδηγεί σε έναν νέο 
τόπο. μια βόλτα σε μια παραλία, ένα λαμπερό 
αντικείμενο που φεύγει από το χέρι του άντρα 
και προσγειώνεται στη θάλασσα. Χρόνια 
αργότερα ο Ράιαν και η Άννα θα συναντηθούν 
και θα ανακαλύψουν τους σκοτεινούς, 
μυστηριώδεις δεσμούς που τους δένουν...



το Βυζαντιο οΠωσ  
δέν το έΧέτέ ξαναδέι!

γνώρισε τον ακρίτα και την αγαπημένη 
του Ρωμανία, που ο λαός την είπε και 
αετοπούλα, μια όμορφη βυζαντινή 
πριγκίπισσα που η κακιά της μοίρα την έκανε 
να απαρνηθεί την αγάπη της...

Κάλπασε μαζί με τον ακρίτα και το 
περήφανο άτι του, τον Σπαθάτο, από τις 
εσχατιές της βυζαντινής αυτοκρατορίας 
μέχρι τη θρυλική Κωνσταντινούπολη...

τριγύρισε στη μέση λεωφόρο και στα 
στενά δρομάκια της Πόλης, δες τις πλατείες, 
τις λαμπροστόλιστες τοξωτές στοές, τις 
υπαίθριες αγορές, τα σχολιαρόπαιδα που 
κυνηγιούνται στα σοκάκια...

Προσευχήσου στην εκθαμβωτική αγία 
Σοφία...

μάθε ποιοι ήταν οι ακρίτες, πώς ζούσαν οι 
βυζαντινοί και τι φορούσαν, πώς περνούσαν 
τα παιδιά στο σχολείο...

μάντεψε τι σημαίνει καρκινική επιγραφή, 
ποια πόλη ήταν η επτάλοφος, η Θεόκτιστη, η 
βασιλεύουσα...

ανακάλυψε ποιος ήταν ο «δρόμος 
του μεταξιού», ποια τα νομίσματα των 
βυζαντινών, ποια τα όπλα των βυζαντινών 
στρατιωτών και πώς ονομάζονταν...

Ζωγράφισε, λύσε κρυπτόλεξα, φτιάξε 
ψηφιδωτά, φαντάσου, ζήσε το συναρπαστικό 
κόσμο του βυζαντίου... συντροφιά με τη 
βυζαντινή Κωνσταντινούπολη της εύης 
τσιτιρίδου. Ένα πολυδιάστατο βιβλίο 
που θα σου αποκαλύψει μερικές από 
τις πιο γοητευτικές πτυχές της άλλοτε 
υποτιμημένης, άλλοτε θεοποιημένης, 
σίγουρα πάντως εξαιρετικά ενδιαφέρουσας 
εποχής της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

Παρουσίαση
Aπό τη Βέρα

Βυζαντινη
κωνσταντινουπολη

Tης Εύης Τσιτιρίδου

Yπό έκδοση
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σασ Χαιρέτω Και Παλι, φι-
λαραΚια μου. τι κάνετε; Πώς 
τα περνάτε; ελπίζω καλά. Άλλωστε 
Χριστούγεννα έρχονται και σίγουρα 

όλοι μας θα ξεφύγουμε λίγο από τη 
ρουτίνα της καθημερινότητας. αλλά 

ας μην πολυλογώ άλλο κι ας περάσω 
ευθύς αμέσως στις προτάσεις μου για 
αυτό το τεύχος. 

Ξεκινάμε, όπως κάθε φορά άλλωστε, 
με βιβλία. το πρώτο που έχω να σας 
προτείνω είναι το Στη σκιά του πύργου 
της Ηρώς Παπαμόσχου. Πρόκειται για 
ένα πολύ καλό βιβλίο που θα σας ταξι-
δέψει στη δύσκολη δεκαετία του ’40. 
η  υπόθεση έχει πάνω κάτω ως εξής: 
1940. Χρονιά ιστορική για την πατρίδα 
μας. αρχές καλοκαιριού, η μικρή Κατε-
ρίνα φτάνει μαζί με τον αδελφό της στο 
νησί. ανυπομονεί να ξαναδεί τον πέτρινο 
πύργο του παππού και της γιαγιάς. λα-
χταράει να πέσει στην αγκαλιά τους. μα 
πάνω απ’ όλα ονειρεύεται τις απίθανες 
διακοπές παρέα με τους καλοκαιρινούς 
της φίλους. Όμως από την πρώτη κιόλας 
μέρα νιώθει πως το νησί που την υποδέ-
χεται δεν είναι πια το ίδιο. Κάτι αλλόκοτο 
συμβαίνει. τι είναι αυτός ο παράξενος 
φόβος που σκιάζει τα μάτια των μεγά-
λων; γιατί η εξοχή είναι έρημη και άφα-
ντα τα παιδιά; Ποια είναι αυτή η αόρατη 
απειλή που ταράζει την ηρεμία του μο-
νόπετρου και τη σιγουριά του πέτρινου 
πύργου; Προσπαθεί να βγάλει κάποια 
άκρη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ώσπου 
έρχεται ο πόλεμος, φτάνει και μέχρι το 
νησί. Και τότε, σιγά σιγά, αρχίζει να κα-
ταλαβαίνει. η συνέχεια επί των... σελί-
δων, όπως συνηθίζω να λέω. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο αντιπολεμι-
κό, ανθρώπινο και τρυφερό. Ένα βιβλίο 
που θα σας κρατήσει αμείωτο το ενδια-
φέρον μέχρι την τελευταία του σελίδα.  

ας περάσουμε όμως τώρα στη... με 

συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να διακό-
ψω για λίγο, γιατί κάποιος μου χτυπά την 
πόρτα.

επέστρεψα! ελπίζω να μη σας έκανα 
να περιμένετε πολύ. Πολύ ευχάριστα 
νέα έχω όμως, φίλοι μου. η Πρωτο-
χρονιά θα με βρει στη μαγευτική Ρώμη! 
Ναι, στην πόρτα ήταν το... έτερον ήμισυ, 
που μου είπε πως τελικά καταφέραμε 
να κλείσουμε ξενοδοχείο (γιατί τι να τα 
κάνεις τα αεροπορικά εισιτήρια αν δεν 
έχεις πού να μείνεις;). Δυσκολευτήκα-
με αρκετά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. 
τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. είχα ξα-
ναπάει πριν κάποια χρόνια στη Ρώμη και 
είχα κατενθουσιαστεί. απίστευτή πόλη! 

Ξεφύγαμε όμως. ας προχωρήσω στη 
δεύτερή μου πρόταση για βιβλίο σε αυτό 
το τεύχος. ο λόγος για Το κορίτσι και 
τα άλογα της Μαρίας Λυρατζή. Ένα πε-
ριπετειώδες βιβλίο που σίγουρα θα σας 
«αναγκάσει» να μην το αφήσετε  ούτε 
λεπτό από τα χέρια σας. η υπόθεση πάει 
κάπως έτσι: η μελίνα και η παρέα της 
ζουν σ’ ένα ορεινό χωριό της ελλάδας. 
τα παιδιά αγαπούν και φροντίζουν το 
δάσος και το ποτάμι που βρίσκονται μια 
ανάσα από τα σπίτια τους. Κι ενώ η ζωή 
τους κυλά γαλήνια, αναστατώνονται 
από την ξαφνική εμφάνιση κάποιου που 
θέλει, λέει, να αγοράσει γη για να κατα-
σκευάσει ενοικιαζόμενα δωμάτια πλάι 
στο ποτάμι. τα παιδιά με αρχηγό τη με-
λίνα επινοούν διάφορα σενάρια για τον 
άγνωστο επιχειρηματία, αλλά και για 
έναν περίεργο τύπο που κατασκηνώνει 
στο δάσος και φαίνεται πως ενδιαφέ-
ρεται για τα άγρια άλογα που η μελίνα 
θέλει να εξημερώσει! μπροστά στον 
κίνδυνο που απειλεί τα άγρια άλογα, το 
δάσος και το ποτάμι, τα παιδιά αποφασί-
ζουν να δράσουν...

με το μυαλό στη... Ρώμη, θα προχω-
ρήσω παρακάτω. ελπίζω να μη με πα-
ρεξηγείτε...

Ηρώ Παπαμόσχου
ΣΤΗ ΣΚιΑ ΤοΥ ΠΥργοΥ 
Σελίδες: 352
Τιμή: €14,27 

Μαρία Λυρατζή
Το ΚοριΤΣι  
ΚΑι ΤΑ ΑΛογΑ 
Σελίδες: 160
Τιμή: €8,04 

ΒιΒλιό

10-11 οι προτασεισ του Δομηνικου



Θα συνεχίσω με την κινημα-
τογραφική μου πρόταση για 
αυτό το τεύχος. μια ταινία που 
προκάλεσε αίσθηση όπου κι 
αν προβλήθηκε τη φετινή χρονιά 
ήταν, το δίχως άλλο, το Inception 
του Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνι-
στή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Και αυτό δε συνέβη 
άδικα, καθώς η ταινία είναι πραγματικά πολύ καλή. ας 
δούμε λίγο την υπόθεση: ο Ντομ Κομπ (λεονάρντο Ντι 
Κάπριο) είναι ένας επιδέξιος ληστής και άσος στην επικίν-
δυνη τέχνη της εκμαίευσης: μπορεί να κλέψει πολύτιμα 
μυστικά από τα βάθη του υποσυνείδητου τη στιγμή που 
το θύμα του κοιμάται βαθιά και το πνεύμα του είναι πάρα 
πολύ ευάλωτο. η σπάνια ικανότητα του Κομπ τον έχει 
καταστήσει πολύτιμο παίκτη στην επικίνδυνη σκακιέρα 
της εταιρικής αντικατασκοπίας, αλλά και διεθνή φυγά, 
αφαιρώντας του ό,τι έχει αγαπήσει στη ζωή του. ο Κομπ, 
όμως, δέχεται μια πρόταση που μπορεί να τον εξιλεώσει. 
μια τελευταία δουλειά που μπορεί να του χαρίσει πίσω 
τη χαμένη του ζωή, αρκεί να καταφέρει το αδύνατο – τη 
γένεση (inception). O Κομπ και η ομάδα του που απαρτίζε-
ται από ειδικούς πρέπει να καταφέρουν το αντίθετο απ’ ό,τι 
έκαναν ως τώρα. ο στόχος τους πλέον δεν είναι να κλέ-
ψουν μια ιδέα, αλλά να καλλιεργήσουν μια καινούργια. 
αν τα καταφέρουν, θα σκηνοθετήσουν το τέλειο έγκλημα. 
Όμως, κανένας σχεδιασμός δεν είναι αρκετά προσεκτικός 
ούτε οι ικανότητές τους μπορούν να διασφαλίσουν ότι 
θα ξεφύγουν από τον πιο επικίνδυνο εχθρό τους, που 
δείχνει να μπορεί να προβλέψει κάθε τους κίνηση. Έναν 
εχθρό που μόνο ο Κομπ θα μπορούσε να προβλέψει...

οσοι Και οσέσ δέν την 
έΧέτέ δέι αΚομη σΠέυσατέ!

Και θα κλείσω, όπως κάθε φορά άλλωστε, 
με μουσική. αυτή τη φορά θα πάω σε λίγο 
πιο «σκοτεινά» μονοπάτια. Και θα σας μιλή-
σω για τους Woven Hand. Ένα συγκρότημα 
από την αμερική που όλες του οι δουλειές 
είναι εξαιρετικές. Πολλοί από εσάς μπορεί 
να έχετε ακούσει τραγούδια τους στην 
τηλεόραση, καθώς έχουν χρησιμοποιη-
θεί ως soundtrack σε αρκετές ελληνικές 
σειρές. φέτος κυκλοφόρησαν το δίσκο The 
Threshingfloor, που κινείται στα γνώριμά 
τους υψηλά επίπεδα. Προσέξτε ιδιαίτερα τα 
κομμάτια «Orchard Gate», «Sinking Hands» 
και «Denver City». Δε θα ήθελα να πω κάτι 
επιπλέον, αλλά να 
σας αφήσω να τους 
ανακαλύψετε μόνοι 
σας, ακούγοντας 
όχι μόνο αυτήν, 
αλλά και τις προ-
ηγούμενες 
δουλειές τους. 

Woven 
Hand

moyΣικη

cinema

αΠου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω 
όμως, φίλοι μου. μέχρι την επόμενη φορά 
που θα τα ξαναπούμε να είστε καλά. Και να 
περάσετε πανέμορφα τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά! Καλές γιορτές!   



Ναυπλιο ΠΗγΕΣ: 
www.naflpio-tour.gr
Wikipedia
Μάνια Σωτηροπούλου,  
«Ταξιδιωτικές σημειώσεις»

σ
το ναυΠλιο ΒρέθηΚαμέ με τη 
βερονίκη τον οκτώβριο για μερικές 
μέρες και ομολογώ ότι η πόλη αυτή μου 
έκανε –όπως κάθε φορά που βρίσκομαι 
εκεί– μεγάλη εντύπωση.  μια σχετικά 

μικρή παραθαλάσσια πόλη είναι το Ναύπλιο, που 
όμως δεν αποπνέει τίποτα το «μικρό».  Έχει τη στόφα 
μιας παλιάς πολιτείας με ιστορία και περηφάνια, κι 
ας ζει σήμερα πια κυρίως από τον τουρισμό. Έχει 
βέβαια και ένα πανέμορφο και καλά διατηρημένο 
ιστορικό κέντρο, πολύβουο και ζωηρό από το πρωί 
έως το βράδυ. Έχει πολλές όμορφες γωνιές για να 
καθίσει ο επισκέπτης και πολλά όμορφα σημεία για 
να ξεκουράσει τα μάτια του. 

Πρωτεύουσα της αργολίδας σήμερα, το Ναύπλιο  
είχε την τύχη να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1827. εδώ ο 
ιωάννης Καποδίστριας έγινε ο πρώτος Κυβερνήτης 

και Πρωθυπουργός της ελλάδας και εδώ 
δολοφονήθηκε. εδώ έφτασε ένα χρόνο αργότερα ο 
Όθωνας  ως βασιλιάς της ελλάδας.  Πριν όμως από 
αυτές τις κορυφαίες στιγμές της νεότερης ιστορίας 
του, διεκδικήθηκε και κατακτήθηκε από πάμπολλους 
επιδρομείς. γύρω στο 1200 ο τοπικός άρχοντας 
λέων Σγουρός επέκτεινε την κυριαρχία του μέχρι 
τη... λάρισα. αλλά οι Σταυροφόροι που ελαύνουν, 
αλώνοντας μεγάλο μέρος της ελλάδας από το 1204 
ως το 1212, καταλαμβάνουν και το Ναύπλιο. από 
εκεί και μετά αρχίζουν οι περιπέτειες της πόλης, 
που κατακτήθηκε διαδοχικά από τους φράγκους, 
τους ενετούς, τους οθωμανούς, ανακαταλήφθηκε 
από τους ενετούς και στη συνέχεια πάλι από τους 
οθωμανούς, για να απελευθερωθεί  οριστικά στις 
30 Νοεμβρίου του 1822, όταν οι επαναστατημένοι 
Έλληνες κυριεύουν το Παλαμήδι. 

αυτό που κάνει όμως το Ναύπλιο να ξεχωρίζει 

ταξίδι
από τον Άρη
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δεν είναι ούτε το μπούρτζι (ο πύργος στο νησάκι 
απέναντι ακριβώς από το λιμάνι), ούτε το επιβλητικό 
κάστρο του Παλαμηδιού (όπου φυλακίστηκε μέχρι 
και ο σημαντικότερος ήρωας της επανάστασης, 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης), ούτε ο θεόρατος 
και τειχισμένος βράχος της ακροναυπλίας. 
είναι η καλλιτεχνική φύση και οι πνευματικές 
δραστηριότητες της πόλης. Στο Ναύπλιο υπάρχει 
παράρτημα της εθνικής βιβλιοθήκης, το τριανόν, το 
σημερινό δημοτικό θέατρο, που αρχικά ήταν τζαμί, 
το βουλευτικό, τζαμί επίσης, που στέγασε την πρώτη 
βουλή της νεότερης ελλάδας, πολιτιστικοί σύλλογοι 
και ιδιωτικά κέντρα τεχνών που συχνά διοργανώνουν 
εκθέσεις και εκδηλώσεις, αρχαιολογικό και 
βυζαντινό μουσείο και το τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
της Σχολής Καλών τεχνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.  Διοργανώνεται επίσης κάθε 
καλοκαίρι το φεστιβάλ Ναυπλίου με κοντσέρτα 

κλασικής μουσικής. τις μέρες που εμείς βρεθήκαμε 
στην υπέροχη πρώτη πρωτεύουσα της ελλάδας 
διοργανωνόταν η ετήσια διεθνής συνάντηση του 
γαλλόφωνου λογοτεχνικού περιοδικού L’Atelier 
du roman με την αίθουσα τέχνης Ναυπλίου και με 
συμμετοχή 13 λογοτεχνών από 6 χώρες!

Πέρα όμως από την ίδια την πόλη, η περιοχή γύρω 
της είναι εξίσου γοητευτική.  η αρχαία τίρυνθα, 
οι μυκήνες και το θέατρο της επιδαύρου είναι 
οι εκδρομές γύρω  από το Ναύπλιο που πρέπει 
οπωσδήποτε να κάνετε. Θα γνωρίσετε την ιστορία και 
την προϊστορία όχι μόνο της Πελοποννήσου αλλά και 
μεγάλου μέρους της ελλάδας.

τα  Χριστούγεννα είμαι σίγουρος ότι θα είναι 
μοναδική εμπειρία στο Ναύπλιο. οποιαδήποτε εποχή 
όμως κι αν βρεθείτε εκεί, θα το ερωτευτείτε. μην 
ανησυχήσετε… συμβαίνει σε όλους! 



Παρουσίαση
Aπό τη Βέρα

 η λιζι νιΚολσ επιστρέφει – αυτή την φορά στους 
δρόμους της Νέας Υόρκης, ψάχνοντας για δουλειά, 
ένα σπίτι για να μείνει και τη θέση που της αναλογεί 
στον κόσμο.

από τη Νο 1 σε πωλήσεις συγγραφέα 
των New York Times.

μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα  
και τους διαγωνισμούς στο www.sayonarabooks.gr  
ή στη σελίδα των Sayonara Books στο facebook.

Μτφρ.: ισιδώρα γενούζου

μικρά μυστικά  
στη μεγάλη πόλη 

η βασίλισσα της 
σαπουνόφουσκας Στη νεα υορκη

της Meg Cabot
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μια διασημη σταρ του αμέριΚανιΚου μτV 
αποφασίζει να κάνει βιβλίο τη ζωή της και εκτοξεύεται 
στην κορυφή των πωλήσεων και στην καρδιά των 
κοριτσιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. η Lauren Conrad 
υπογράφει τα δύο πρώτα βιβλία της τριλογίας «γλυκιά 
Ζωή» και μας αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν μπροστά 
αλλά και πίσω από τις κάμερες στα ριάλιτι προγράμματα 
όπου έχει πρωταγωνιστήσει. το απίθανο λος Άντζελες 
με την παραμυθένια ζωή και τους μισούς κατοίκους σταρ 
του σινεμά ή της τηλεόρασης είναι το ιδανικό φόντο 
για τις ιστορίες λάμψης αλλά και απότομης πτώσης και 
καταστροφής. η λαμπερή ζωή των πρωταγωνιστών και 
η υπέρμετρη έκθεσή τους στα φώτα της δημοσιότητας 
έχει και κάποιες θεοσκότεινες πλευρές, που οι ίδιοι δεν 
θέλουν να αποκαλυφθούν.

Πώς είναι να είσαι ριάλιτι σταρ όμως; Να μπαίνεις στα 
club χωρίς να ξεροσταλιάζεις στην ουρά; Να σου ζητούν 
τα πιτσιρίκια αυτόγραφα και να σε βγάζουν για φαγητό 
όμορφοι και διάσημοι άντρες; Να σε ακολουθούν 
παντού οι κάμερες και να σε αναγνωρίζει ολόκληρος 
ο πλανήτης; Να διαλέγεις τα (πανάκριβα) ρούχα σου 
ανάλογα με το αν μπορεί να κρυφτεί καλά το μικρόφωνο; 
Να βγαίνεις πρώτο ραντεβού και να ερωτεύεσαι on 
camera; Ή να πηγαίνεις στη σχολή με τον καμεραμάν να 
προπορεύεται; Δε μου ακούγεται και τόσο συναρπαστικό 
πάντως!

 το τίμημα της δημοσιότητας και της δημοφιλίας 
πολλές φορές είναι η ίδια η ζωή των ηρωίδων. Και 
κανείς έφηβος ή νέος άνθρωπος δεν είναι αρκετά 
δυνατός για να αντιμετωπίσει την αδιακρισία και το 
θράσος των παπαράτσι. αλλά αυτό που δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει πάνω απ’ όλα η πρωταγωνίστρια τζέιν 
της «γλυκιάς Ζωής» είναι η προδοσία από «φίλη» και 
συμπρωταγωνίστριά της.

η Conrad είναι η τζέιν του βιβλίου της και, με 
ανάλαφρα διασκεδαστικό τρόπο και σασπένς που 
αγγίζει τα όρια του θρίλερ, μας περιγράφει τη ζωή 
της και τι σημαίνει να πρωταγωνιστείς σε ριάλιτι ως 
βετεράνος του είδους.

Μτφρ.: ισιδώρα γενούζου

Γλυκιά ζωή
+

Γλυκιά ζωή 
αθώα ψέματα

της Lauren Conrad
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μήπως 
δεν είσαι  
ακόμα 
ΒιΒλιόΦΑΓόΣ;

έΚδοσέισ ΠαταΚη 
(Σ. Πατάκης αEεΔE)
Παναγή τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38,  
104 37 αθήνα, τηλ.: 210.36.50.000, 
210.52.05.600, fax: 210.36.50.069

Επιμέλεια ύλης: Μάνια Σωτηροπούλου, 
Κατερίνα Σέρβη, Πάολα Ζάγκου,  
Δομήνικος Κοντολέων
Εικονογράφηση: Poly Bernatene
Σχεδιασμός: Rinétta

Κωδικός εντύπου: 2.6/1.1.0.28 - Θ031/11-10

Στείλε το κουπόνι συμμετοχής 
συμπληρωμένο στις εΚΔοΣειΣ ΠαταΚη, 
Παναγή τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 
104 37 αθήνα, και γίνε μέλος της πιο 
συναρπαστικής παρέας! 

χάρτινη 
πλατεία

ονοματέΠωνυμο

οδοσ

αριθμοσ T.K.

Πολη

τηλέφωνο

E-mail

Hm/Nia γέννησησ

υΠογραφη γονέων

xartini@patakis.gr
Στείλε μας κι εσύ τις προτάσεις σου στο

γεια σας! με λένε αχιλλέα 
και είμαι 13 ετών. Θέλω 

να σας προτείνω δύο εφηβικά 
βιβλία, το Ψίθυροι αγοριών 
που μιλάει για τη φιλία μεταξύ 
αγοριών και το γενιά X-NET που 
αφορά την ελευθερία, το χάκινγκ 
και τη φιλία. είναι και τα δύο 
καταπληκτικά! Να τα διαβάσετε! 

 γεια σας, λέγομαι ελισάβετ, 
είμαι μέλος στο club των 

βιβλιοφάγων και θα ήθελα να ζη-
τήσω μια πληροφορία. Θα ήθελα 
να μάθω πότε θα κυκλοφορήσει 
απ' τις εκδόσεις Πατάκη στα 
ελληνικά το sequel του βιβλίου 
ρίγος της Maggie Stiefvater του 
οποίου ο τίτλος στα αγγλικά είναι 
Linger. ευχαριστώ πολύ εκ των 
προτέρων. 

Σε 
ευχαριστούμε, αχιλλέα, για τις προτάσεις σου. αφού σου άρεσαν αυτά τα βιβλία, πιστεύω ότι θα ενθουσιαστείς και με το Υπάρχω. το συστήνω ανεπιφύλακτα!

γεια σου, ελισάβετ! το δεύτερο βιβλίο της Maggie Stiefvater θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2011. 
μέχρι τότε σου προτείνω Το όνομά μου 
είναι Μνήμη και το Ξύπνα. Και τα δύο 

είναι μεταφυσικά μυθιστορήματα, ανήκουν 
στη μαύρη σειρά με ήρωες: «αγόρια και 
κορίτσια που μπορούν να σε κάνουν να 

ονειρευτείς, το απίθανο και το παράδοξο 
να νιώσεις πως μπορείς να κατακτήσεις, 

στα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας να πορευτείς». Περιμένω εντυπώσεις!


