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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1 Μάγισσες και Μάγοι Λογοτεχνικά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Τ. Πάτερσον, Γ. Σαρμπονέ

2 Σπίτι σε τάξη – Ζωή σε τάξη Σπίτι ‐ Φροντίδα & διακόσμηση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Marie Kondo

3 Ταρζάν ‐ Η κληρονομιά του Γκρέιστοουκ Λογοτεχνικά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Andy Briggs

4 Οι συνταγές της δίαιτας Ντουκάν Υγεία ‐ Διατροφή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Dr Pierre Dukan

5 Ο φάρος της Ισκέρια ‐ Τα Μυστικά της Μαγείας ΙΙ Λογοτεχνικά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Fedra Egea

6 Ο Νέος Μάνατζερ του Ενός Λεπτού Άνθρωπος και σχέσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ken Blanchard, Spencer Johnson

7 Και όμως γίνεται Προσωπικής Βελτίωσης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ TΣΙΚΛΕΑ

8 Πώς να απλοποιήσετε τη ζωή σας Management ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Küstenmacher Werner Tiki, Seiwert 
Lothar J.

9 Η Χειρουργός της Πάλμα Ιστορικό ‐ Εποχής ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Lea Vélez

10 Καφές με Ούλεν Αισθηματικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Χριστίνα Σωτηροπούλου

11 Οδηγός ανατροφής παιδιών Ανατροφή παιδιών ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Drews Gerald

12 Ποιος πήρε το τυρί μου Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Johnson Spencer

13 Το κορυφαίο βιβλίο μόνο για αγόρια Παιδικά ‐ Εφηβικά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Holger Luhmann

14 Τριάδα ‐ Ο κρυφός εχθρός Επιστημονικής φαντασίας ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Zack Satriani

15 Τα ρεκόρ της αρχαιότητας Εκλαϊκευμένη Ιστορία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ A. Klynne, C. Klynne

16 Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους 
ανθρώπους

Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   D. Carnegie

17 Κορυφές και κοιλάδες Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Johnson Spencer

Σελίδα 1



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
18 Τροφές και Υγεία Διατροφή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Michael van Straten

19 Η αφοσίωση του Υπόπτου Χ Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Keigo Higashino

20 Οι υπολογιστές εύκολα Πληροφορικής ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ MARAN GRAPHICS

21 Ρεφλεξολογία ‐ Παίξτε την υγεία στα δάχτυλα Εναλλακτικές θεραπείες & 
ομοιοπαθητική

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Barbara Kunz, Kevin Kunz

22 Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Ιστορίας Εκλαϊκευμένη Ιστορία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Eric Chaline

23 Οι μεγαλύτερες απάτες της Ιστορίας Εκλαϊκευμένη Ιστορία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Eric Chaline

24 Το Βιβλίο της Δύναμης ‐ Τα Μυστικά της Μαγείας Ι Λογοτεχνικά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Fedra Egea

25 Η δίαιτα Ντουκάν 2 Διατροφή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Dr Pierre Dukan

26 Η γυναίκα στην καμπίνα 10 Θρίλερ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Ruth Ware

27 Τα γράμματα που δεν περίμενε κανείς Κοινωνικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Angeles Donate Sastre

28 Ξένοι Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ursula Poznanski ‐ Arno Strobel

29 Μια μικρή χάρη Θρίλερ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Darcey Bell

30 Τέλος Βάρδιας Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Stephen King

31 Η Κοιλάδα της Αλεπούς Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Charlo e Link

32 Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο Αισθηματικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Nina George

33 Το σπίτι των γλάρων Ελληνική λογοτεχνία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Μαρία Καραγιάννη

34 Έργα οδοποιίας Θρίλερ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Stephen King (ως Richard Bachman)

35 Ο κήπος του χειμώνα Ιστορικό ‐ Εποχής ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Kristin Hannah

36 Βουβές κραυγές Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ann Cleeves

Σελίδα 2



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
37 Γυάλινο δωμάτιο Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ   Ann Cleeves

38 Η αίθουσα χορού Κοινωνικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Anna Hope

39 Ξεχασμένα κορίτσια Αστυνομικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Sara Blaedel

40 Γυναίκα από μετάξι Ιστορικό ‐ Εποχής ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Dinah Jefferies

41 Το Αηδόνι Ιστορικό ‐ Εποχής ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Kristin Hannah

42 Ο δρόμος για την ευτυχία Κοινωνικό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Natalio Grueso

43 Πώς να αλλάζετε τη γνώμη των άλλων Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Rob Jolles

44 Η δίαιτα Sirt Υγεία ‐ Διατροφή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ  Aidan Goggins και Glen Matten

45 Οι χειρότερες αποφάσεις της Ιστορίας Εκλαϊκευμένη Ιστορία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Stephen Weir

46 Τα μεγαλύτερα λάθη της Ιστορίας Εκλαϊκευμένη Ιστορία ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ian Whitelaw

47 Μικρά παιδιά, μεγάλα ταλέντα Γονείς και παιδιά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Cornelia Nitsch

48 Χρειάζονται όρια τα παιδιά; Γονείς και παιδιά ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Gerlinde Unverzagt

49 Ποιος πήρε το τυρί μου για παιδιά Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Johnson Spencer

50 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι Σκάκι ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Κώστας Γιουβαντσιούδης, Ειρήνη 
Μουσιάδου

51 Ο Μικρός πρίγκιπας Λογοτεχνικά ΠΑΤΑΚΗ Saint ‐ Exupéry Antoine de

52 Σοφοί δεν είναι μόνο οι σοφοί Προσωπική βελτίωση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Μαθιός Δρουβαλάκης

53 Βεατρίκη & Βιργίλιος Λογοτεχνία ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γιαν Μαρτέλ

54 Πίσω απ' τον καθρέφτη Κοινωνικό,Αισθηματικό ΨΥΧΟΓΙΟΣ Νικόλ‐Άννα Μανιάτη

55 Στους δρόμους του Καίρου ‐ Περίπατος με τον Ναγκίμπ 
Μαχφούζ

Ανθρώπινες σχέσεις,Κοινωνικό ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πέρσα Μουμούτση
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
56 Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι Ανθρώπινες 

σχέσεις,Κοινωνικό,Φιλοσοφία
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δημήτρης Στεφανάκης

57 Φύλλο μηδέν Κοινωνικό ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ουμπέρτο Έκο

57

Σελίδα 4



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Μάγισσες και Μάγοι Α/Α: 1

Συγγραφέας Τ. Πάτερσον, Γ. Σαρμπονέ ISBN: 978-960-461-482-0

Είδος: Λογοτεχνικά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένας κόσμος γεμάτος μαγεία, ένα φριχτό απολυταρχικό καθεστώς, δυο αδέλφια που μόλις ανακαλύπτουν 
τις μαγικές τους ικανότητες· ένα μυθιστόρημα που θα διαβάσετε με κομμένη την ανάσα!

 Επιτέλους στα ελληνικά ο πρώτος τόμος της πολυαναμενόμενης τριλογίας μυθιστορημάτων νεανικής 
φαντασίας του James Patterson!

 Διαβάζοντάς το θα γνωρίσετε την απίστευτη ιστορία της Γουίστι και του Γουίτ Όλγκουντ… Τα δύο 
αδέλφια απήχθησαν απ’ το σπίτι τους μες στη νύχτα, οδηγήθηκαν στη φυλακή και κατηγορήθηκαν ως 
μάγισσα και μάγος. Όμως δεν ζουν μόνοι τους αυτόν τον τρόμο. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν απαχθεί. Σε 
ορισμένα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Άλλα παραμένουν αγνοούμενα. Η μοίρα τους άγνωστη, κι όλοι 
τρέμουν το χειρότερο –ότι το νέο αυταρχικό καθεστώς δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να 
καταπνίξει τη ζωή και την ελευθερία, τη μουσική και τα βιβλία, την τέχνη, τη μαγεία… και τις επιδιώξεις 
κάθε φυσιολογικού εφήβου.

 Τα περισσότερα αντίγραφα αυτής της ιστορίας έχουν ήδη κατασχεθεί, καταστραφεί, ή καεί στην πυρά. 
Προλάβετε να προμηθευτείτε ένα από τα σπάνια αντίτυπα που διασώθηκαν και επιλέξτε τον επόμενο 
αποδέκτη του με προσοχή –προτού να ’ναι πια πολύ αργά…

 Δεν το χωράει το μυαλό μου. Μια ολόκληρη πόλη, οργισμένα πρόσωπα που με κοιτούν λες και είμαι καμιά 
διεστραμμένη εγκληματίας. Το στάδιο δεν είναι απλώς γεμάτο. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα –περίεργα, 
ανάλγητα, στην καλύτερη περίπτωση αδιάφορα... Και δεν βλέπεις ούτε ένα ζευγάρι βουρκωμένα μάτια, 
πόσο μάλλον δάκρυα. Ούτε μισή λέξη διαμαρτυρίας.

 Καθώς τα ψηφία της αντίστροφης μέτρησης αστράφτουν στις γιγαντοοθόνες στα δύο άκρα του σταδίου, 
φαίνεται ότι –ως οικογένεια– αυτή θα ’ναι η τελευταία μας μέρα. Βλέπω τον αδελφό μου, τον Γουίτ, να 
αναρωτιέται αν υπάρχει διέξοδος της τελευταίας στιγμής. Βλέπω τη μητέρα μου να κλαίει σιγανά. Βλέπω 
τον πατέρα μου, σκυφτό απ’ την παραίτηση –κι ωστόσο να μας χαμογελά πασχίζοντας να κρατήσει το ηθικό 
μας ακμαίο, θυμίζοντάς μας πως είναι μάταιο να περάσουμε τις τελευταίες μας στιγμές σ’ αυτόν τον 
πλανήτη δυστυχισμένοι. Αλλά προτρέχω. Υπάρχουν πολλά που πρέπει ν’ αφηγηθώ προτού φτάσουμε στις 
λεπτομέρειες της δημόσιας εκτέλεσής μας. Οπότε, ας γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο...

 Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους (από 10 ετών και πάνω) και σε 
νέους κάθε ηλικίας!…



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Σπίτι σε τάξη – Ζωή σε τάξη Α/Α: 2

Συγγραφέας Marie Kondo ISBN: 978-960-461-690-9

Είδος: Σπίτι - Φροντίδα & διακόσμηση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Αυτό το παγκόσμιο μπεστ-σέλερ θα σας αποκαλύψει πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν 
μονίμως τακτοποιημένο χώρο, απαλλαγμένο από την ακαταστασία, αλλά και πώς θα αλλάξει όλη σας η ζωή 
μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Η Μαρί Κόντο, η Γιαπωνέζα ειδική στην εξάλειψη της ακαταστασίας και την τακτοποίηση, θα σας 
βοηθήσει να οργανώσετε τα δωμάτιά σας μια για πάντα με την απλή Μέθοδο KonMari.

Το κλειδί για την επιτυχημένη τακτοποίηση είναι να αρχίσετε να «τακτοποιείτε» το σπίτι σας με τη σωστή 
σειρά, να κρατήσετε μόνο αυτά που πραγματικά αγαπάτε και να το κάνετε αυτό με τη μία.

Αυτή η εκπληκτικά εύκολη μέθοδος δεν θα αλλάξει μόνο τον χώρο σας, αλλά και εσάς τους ίδιους. Θα 
νιώσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα γίνετε πιο επιτυχημένοι και θα αποκτήσετε το κίνητρο για να 
δημιουργήσετε τη ζωή που επιθυμείτε.

Η Μαρί Κόντο είναι σύμβουλος οργάνωσης χώρων και συγγραφέας. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία πάνω 
στην οργάνωση, τα οποία έχουν πουλήσει συνολικά περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα. Τα έργα 
της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και το 2015 η Μαρί Κόντο συμπεριλήφθηκε από το περιοδικό 
Time στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ταρζάν - Η κληρονομιά του Γκρέιστοουκ Α/Α: 3

Συγγραφέας Andy Briggs ISBN: 978-960-461-523-0

Είδος: Λογοτεχνικά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ο διαχρονικός ήρωας επιστρέφει! Αυτή τη φορά όμως πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη 
σύγχρονη εποχή…

Μια παράνομη επιχείρηση υλοτομίας έχει στηθεί στην άγρια ζούγκλα του Κονγκό, αλλά η κατασκήνωση 
δέχεται ξαφνικά άγρια επίθεση.

Η Τζέιν, κόρη του αφεντικού, εξαφανίζεται. Άραγε πρόκειται για απαγωγή από τους αδίστακτους αντάρτες 
που παραμονεύουν στη ζούγκλα; Πολλοί μιλούν για έναν τρομακτικό άνθρωπο-πίθηκο.

Ο Ρόμπι, που έχει βρει καταφύγιο στην κατασκήνωση για να γλιτώσει από τα δικά του σκοτεινά μυστικά, 
αποφασίζει να αναζητήσει την Τζέιν μόνος. Αλλά, με κάθε ώρα που περνάει, τα περιθώρια να βρεθεί 
ζωντανό το κορίτσι λιγοστεύουν. Μόνο ένας άντρας μπορεί να βοηθήσει...

ΤΑΡΖΑΝ: Ένας θρύλος επιστρέφει

Μια συναρπαστική περιπέτεια, που διαδραματίζεται στην επικίνδυνη αλλά και μαγευτική ζούγκλα, σε έναν 
κόσμο όπου παραμονεύουν θανάσιμες απειλές για τους αμύητους…

Για τον συγγραφέα: Ο Andy Briggs ξεκίνησε την καριέρα του ως συγγραφέας σε παραγωγές ταινιών του 
Χόλιγουντ, όπως οι Freddy vs. Jason και Foreverman, για τον δημιουργό του Spider-Man Σταν Λι και τον 
διάσημο παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς.  Τα πρώτα παιδικά μυθιστορήματά του ήταν η σειρά οκτώ βιβλίων 
Hero.com and Villain.net για την Oxford University Press. Από παιδί είχε πάθος με τον Ταρζάν και τώρα 
είναι ενθουσιασμένος που γράφει βιβλία για τον αγαπημένο του ήρωα και τον μεταφέρει στη σύγχρονη 
εποχή.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οι συνταγές της δίαιτας Ντουκάν Α/Α: 4

Συγγραφέας Dr Pierre Dukan ISBN: 978-960-461-594-0

Είδος: Υγεία - Διατροφή

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Η διάσημη επιστημονική μέθοδος για οριστική απώλεια βάρους είναι επιτέλους διαθέσιμη και στα ελληνικά!

Πρόκειται για τη δίαιτα που ακολουθούν πλέον πάνω από είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. 
Επειδή η δίαιτα Ντουκάν δεν βασίζεται στον υπολογισμό θερμίδων, σας επιτρέπει να αδυνατίσετε… 
τρώγοντας καλά!

Δημιούργημα του Γάλλου γιατρού Πιέρ Ντουκάν, η δίαιτα Ντουκάν είναι μια επιστημονική μέθοδος που 
συνδυάζει τέσσερις απλές φάσεις: δύο φάσεις για να χάσετε τα ανεπιθύμητα κιλά και δύο φάσεις για να μην 
τα ξαναπάρετε ποτέ!

    1η φάση: Επίθεση: Τρώτε όσο θέλετε από 72 τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες για 2 ως 7 μέρες.
    2η φάση: Πλεύση: Συνεχίζετε να τρώτε τις τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες, προσθέτοντας σε 
αυτές 28 λαχανικά.
    3η φάση: Σταθεροποίηση: Προσθέτετε στη διατροφή σας φρούτα, ψωμί, τυρί και αμυλούχες τροφές, 
καθώς και 2 εορταστικά γεύματα την εβδομάδα. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι 10 μέρες για κάθε κιλό 
απώλειας βάρους.
    4η φάση: Συντήρηση: Τρώτε ελεύθερα ό,τι θέλετε, χωρίς να ξαναπάρετε βάρος, ακολουθώντας 3 απλούς 
κανόνες, μεταξύ των οποίων και η περίφημη «Πρωτεϊνούχα Πέμπτη».

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται απλές και σαφείς οδηγίες, έτοιμα μενού και ιδέες για πάνω από 350 υπέροχες 
συνταγές, πεντανόστιμες σάλτσες και μια επιλογή από λαχταριστά επιδόρπια.

Ο Γάλλος γιατρός Πιέρ Ντουκάν αφιέρωσε την καριέρα του στο να βοηθά τους ανθρώπους να χάσουν 
οριστικά τα περιττά κιλά. Η δίαιτα, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στη Γαλλία, έχει υιοθετηθεί σε 
περισσότερες από 20 χώρες, ενώ τα βιβλία του Πιέρ Ντουκάν μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 10 
γλώσσες και έχουν γίνει πλέον διεθνή μπεστ σέλερ.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ο φάρος της Ισκέρια - Τα Μυστικά της Μαγείας ΙΙ Α/Α: 5

Συγγραφέας Fedra Egea ISBN: 978-960-461-303-8

Είδος: Λογοτεχνικά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Γιατί δεν λειτουργεί ο μαγικός φάρος της πόλης Ισκέρια, στα σύνορα του βασιλείου του Βέκιον;

Κάθε επικοινωνία με την απομακρυσμένη πόλη έχει διακοπεί, ενώ ένα ξόρκι εμποδίζει τα πλοία να 
πλησιάσουν τις ακτές της. Η μόνη πρόσβαση είναι δια ξηράς, και χρειάζεται ένας μάγος για να λύσει το 
ξόρκι. Ο μάγος, όμως, θα πρέπει να διασχίσει τις τεράστιες εκτάσεις που κατέχουν οι τρομεροί Μαύροι 
Τοξότες και διάφορες επικίνδυνες νομαδικές φυλές.

Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι ο νεαρός μηχανικός Ντέρταν Ριβοτγιούκ, που έχει πάθει αμνησία και 
δεν γνωρίζει τίποτα για το παρελθόν του... τουλάχιστον, έτσι πιστεύουν όλοι.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά άνω των 10 ετών και σε εφήβους.

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος κυκλοφορεί και ο πρώτος τόμος της σειράς: Το Βιβλίο της Δύναμης – Τα 
Μυστικά της Μαγείας Ι.

Απόσπασμα του βιβλίου:
…Ο Ντέρταν κοίταξε για εκατοστή φορά το ρολόι του προθαλάμου. Ήταν δώδεκα και δέκα. Μα, γιατί 
αργούσε τόσο η Σάφνα; Στο μεσημεριανό διάλειμμα είχαν μονάχα δυο ώρες στη διάθεσή τους για να 
βρεθούν, αλλά εκείνη πάντα έφτανε αργά. Ο Ντέρταν είχε δει όλους τους συναδέλφους της 
αρραβωνιαστικιάς του, της Σάφνα Τιμιάρ, να διασχίζουν την ευρύχωρη σκάλα που κατέβαινε από τον 
Τομέα Διακυβέρνησης. Ο Μεγάλος Πύργος της Κραλτ θα πρέπει να είχε πια σχεδόν αδειάσει από κόσμο, 
αλλά η Σάφνα δεν είχε κατέβει ακόμα. Αν μπορούσε αυτός να ανέβει… Βέβαια δεν θα της άρεσε να τον δει 
να περνά τον προθάλαμο. Μια φορά ο Ντέρταν είχε ανέβει στο γραφείο της και η ενοχλημένη έκφραση της 
νεαρής μάγισσας μόλις τον αντίκρισε τον έκανε να μην το επιχειρήσει ξανά. Οι συνάδελφοι της Σάφνα δεν 
ήξεραν πως είχε αρραβωνιαστεί έναν ξένο αβέβαιης κοινωνικής προέλευσης….



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ο Νέος Μάνατζερ του Ενός Λεπτού Α/Α: 6

Συγγραφέας Ken Blanchard, Spencer Johnson ISBN: 978-960-461-682-4

Είδος: Άνθρωπος και σχέσεις

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό θα σας αποκαλύψει τον νέο τρόπο με τον οποίο τρία απλά μυστικά μπορούν να βελτιώσουν 
την εργασία και την προσωπική σας ζωή. Και όλα αυτά γρήγορα, εύκολα και με εγγυημένα αποτελέσματα!

Το βιβλίο είναι βασισμένο στο διαχρονικό μπεστ σέλερ Ο Μάνατζερ του Ενός Λεπτού, που έχει 
κυκλοφορήσει σε 15 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες!

Ωστόσο, οι δύο διεθνώς αναγνωρισμένοι συγγραφείς συνειδητοποίησαν πως ο κόσμος έχει αλλάξει και 
επέλεξαν να κυκλοφορήσουν αυτή τη νέα έκδοση της κλασικής ιστορίας, που είναι βασισμένη σε μελέτες 
της επιστήμης της συμπεριφοράς και η οποία θα σας αποκαλύψει τρία πρακτικά μυστικά: Στόχους του ενός 
λεπτού, Επαίνους του ενός λεπτού και Ανακατευθύνσεις του ενός λεπτού –το νέο τρίτο μυστικό. 
Εφαρμόζοντας τις πολύτιμες αυτές συμβουλές, θα βρεθείτε σε μια τροχιά ευημερίας.

Από τη χρήση των τριών «μυστικών του ενός λεπτού» έχουν ωφεληθεί εκατομμύρια άνθρωποι σε χιλιάδες 
οργανισμούς παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στελέχη των παρακάτω εταιρειών και οργανισμών: Apple • 
Twitter • Microsoft • Πανεπιστήμιο Cornell • AT & T • Johnson & Johnson • Hewlett-Packard • 
Πανεπιστήμιο Harvard • KFC • Coca-Cola • Ένοπλες Δυνάμεις ΗΠΑ • Nissan.

Εφαρμόστε κι εσείς τα τρία «μυστικά του ενός λεπτού» και ακολουθήστε τον δρόμο της επιτυχίας!

Ο Spencer Johnson, MD, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς στοχαστές και πολυδιαβασμένους συγγραφείς 
παγκοσμίως. Στα βιβλία του συμπεριλαμβάνονται τα διεθνή μπεστ σέλερ Ποιος πήρε το τυρί μου και Ο 
Μάνατζερ του Ενός Λεπτού, το οποίο συνέγραψε με τον Ken Blanchard –και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν 
από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ο Ken Blanchard είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ειδικούς στην ηγεσία διεθνώς και ήταν ένας εκ των 
συγγραφέων του θρυλικού βιβλίου Ο Μάνατζερ του Ενός Λεπτού. Έχει συγγράψει δεκάδες ακόμα μπεστ 
σέλερ και έχει ιδρύσει την Ken Blanchard Companies®, μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία εκπαίδευσης στο 
μάνατζμεντ, καθώς επίσης τον οργανισμό Lead Like Jesus, που είναι αφιερωμένος στη δημιουργία ηγετών.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Και όμως γίνεται Α/Α: 7

Συγγραφέας TΣΙΚΛΕΑ ISBN: 978-960-209-487-7

Είδος: Προσωπικής Βελτίωσης

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Διαχρονικά ρητά που ενέπνευσαν χιλιάδες επαγγελματίες να πετύχουν τους στόχους τους



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Πώς να απλοποιήσετε τη ζωή σας Α/Α: 8

Συγγραφέας Küstenmacher Werner Tiki, Seiwert Lothar ISBN: 978-960-209-893-7

Είδος: Management

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό δείχνει πόσο απλή κι ευτυχισμένη μπορεί να γίνει η ζωή σας! Βάλτε τέρμα στην περίπλοκη, 
βασανιστική καθημερινότητα! Το "Πώς να απλοποιήσετε τη ζωή σας" σας προσφέρει έτοιμους 
δοκιμασμένους κανόνες για την απλοποίηση της ζωής σας. Παρουσιάζει απλές τεχνικές, άμεσα 
εφαρμόσιμες συμβουλές, και εντυπωσιακές νέες μεθόδους, χάρη στις οποίες μπορείτε εντελώς ατομικά να 
διερευνήσετε τι ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε πόσες ευκαιρίες για απλοποίηση 
υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Το βιβλίο ξεκινά από την τακτοποίηση του γραφείου σας και 
την οργάνωση του χρόνου σας, και φτάνει μέχρι τα οικονομικά, την υγεία και τις κοινωνικές και 
προσωπικές σχέσεις. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, μαθαίνετε: - Πώς να απαλλαγείτε για πάντα από τις στοίβες 
χαρτιών στο γραφείο σας. - Πως ωφελούνται ο νους και η ψυχή σας από μια τακτοποιημένη κατοικία. - Πώς 
να γίνετε πλουσιότεροι αντιμετωπίζοντας τα χρήματα χωρίς άγχος. - Πώς να απολαμβάνετε τη ζωή με το 
"δικό σας ρυθμό". - Πώς να παραμένετε υγιείς και σε φόρμα χωρίς να βασανίζεστε.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η Χειρουργός της Πάλμα Α/Α: 9

Συγγραφέας Lea Vélez ISBN: 978-960-461-688-6

Είδος: Ιστορικό - Εποχής

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, 1835. Μια γυναίκα που αναζητά απεγνωσμένα το χαμένο παρελθόν της, ένας 
λιποτάκτης συνταγματάρχης που κρύβει σκοτεινά μυστικά. Ένα φριχτό έγκλημα που διαπράχθηκε χρόνια 
πριν και μια μυστηριώδης κατάρα αναμειγνύονται αριστοτεχνικά με φόντο το γαλάζιο της Μεσογείου και 
τα υπέροχα τοπία της Μαγιόρκα για να συνθέσουν τον καμβά ενός συναρπαστικού μυθιστορήματος.

Η Τάνα ντε Αγιούσο φτάνει στην Πάλμα ως σύζυγος του νέου ιατροδικαστή του νησιού, αλλά πολύ 
σύντομα αποδεικνύεται πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή σύζυγος –πρόκειται για μια 
εξαιρετική γιατρό με έφεση στην εξιχνίαση ύποπτων θανάτων.

Αμέσως μετά την εγκατάστασή της στο Καν Μπελφόρ, ένα πέτρινο αρχοντικό με θέα στη θάλασσα όπου 
χρόνια πριν διαπράχθηκε μια τρομερή δολοφονία, η Τάνα καλείται να συμβάλει στη διαλεύκανση ενός 
παλιού μυστηρίου, ενώ στην πορεία θα γνωρίσει την αγάπη, τη φιλία και τον έρωτα στο πρόσωπο δύο 
ανδρών.

Η Λέα Βέλεθ γεννήθηκε το 1970 στη Μαδρίτη. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και έπειτα συγγραφή 
σεναρίων στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Μαδρίτης. Έχει γράψει τα σενάρια πολλών επιτυχημένων 
τηλεοπτικών παραγωγών, όπως τη La verdad de Laura και Luna negra. Με τη φίλη της σεναριογράφο 
Susana Prieto έχει γράψει τα μυθιστορήματα El desvan και La esfera de Ababol, καθώς και το θεατρικό 
έργο Tiza που το 2009 έλαβε το Θεατρικό Βραβείο Agustin Gonzalez. Η Χειρουργός της Πάλμα είναι το 
πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε μόνη της, ενώ ακολούθησαν τα La hija de Gardel  και El jardin de la 
memoria, μια συγκινητική ιστορία αγάπης και θανάτου αφιερωμένη στον σύζυγό της ο οποίος χάθηκε 
πρόωρα.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Καφές με Ούλεν Α/Α: 10

Συγγραφέας Χριστίνα Σωτηροπούλου ISBN: 978-960-461-546-9

Είδος: Αισθηματικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Δύο γυναίκες -γιαγιά και εγγονή- δύο εποχές, και πολλά διαφορετικά είδη καφέ συνθέτουν το σκηνικό δύο 
ιστοριών που συστρέφονται και ελίσσονται στον χώρο και τον χρόνο…

Ένα μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη από τον καφέ με… θαλασσινό νερό που σερβίρει η Ελένη 
στη Μονεμβασιά του 1950, έως τον ελληνικό καφέ με άψογο καϊμάκι που ξέρει να φτιάχνει ένας Ινδός στο 
Λονδίνο του 2005· κι από τον καφέ που λένε τρεις διορατικές γιαγιάδες στα εγγόνια τους έως το κουτάκι με 
ντεκαφεϊνέ που βρίσκεται ανεξήγητα στα πράγματα της εθισμένης στην καφεΐνη Ιωάννας…

Ο αγώνας ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις του παρελθόντος, αλλά και τις ευκολίες του παρόντος, η 
ομορφιά της ζωής και η οικουμενικότητα του έρωτα αποτελούν τον αφηγηματικό καμβά σ’ αυτό το 
διεισδυτικό μυθιστόρημα που εκπλήσσει, διασκεδάζει και συγκινεί.

Η Ελένη έβγαλε ένα δεύτερο φλιτζάνι από το γαλάζιο ντουλάπι με τα σερβίτσια. Μετάγγισε δυο κουταλιές 
στο φλιτζάνι της εγγονής της και το γέμισε ως επάνω με νερό βρύσης.

        «Βάζεις νερό!» της είπε με παράπονο η Ιωάννα.

        «Σου φτιάχνω έναν ειδικό καφέ για παιδάκια. Καφέ με Ούλεν… Θα έρθει μια μέρα όμως που θα είσαι 
αρκετά μεγάλη για να δοκιμάσεις κανονικό, δυνατό καφέ. Κι από εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορέσεις να 
ξαναπιείς καφέ με Ούλεν, γιατί θα σου φαίνεται νερωμένος κι άνοστος. Να ’χεις γερό στομάχι στη ζωή σου, 
παιδί μου. Και να διαλέγεις τις αληθινές γεύσεις, τα δυνατά αρώματα, κι ας σου πέφτουν βαριά καμιά 
φορά.»

        Έπρεπε να περάσουν πάνω από είκοσι χρόνια για να καταλάβει η Ιωάννα τι εννοούσε η γιαγιά της…



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οδηγός ανατροφής παιδιών Α/Α: 11

Συγγραφέας Drews Gerald ISBN: 978-960-461-316-8

Είδος: Ανατροφή παιδιών

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Και, ξαφνικά, οι γονείς ανακαλύπτουν έναν άγνωστο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Το παιδί τους περνάει από 
τη σχολική ηλικία στην προεφηβεία και γίνεται άλλος άνθρωπος. Αμφισβητεί τα πάντα, αλλάζει όλες τις 
συνήθειές του, συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα, δεν ακούει τίποτε και κανέναν. Οι γονείς βρίσκονται 
αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα προβλήματα, στα οποία συχνά δεν γνωρίζουν πώς να δώσουν λύσεις, επειδή 
δεν ξέρουν καν τι είναι το σωστό και πώς να το εξηγήσουν. Ο μικρός Οδηγός ανατροφής παιδιών του 
Gerald Drews δίνει πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για τέτοιου είδους επίμαχα ζητήματα που 
προκαλούν καβγάδες και αντιπαραθέσεις στην οικογένεια. Ο συγγραφέας εξηγεί, με σύντομο και 
παραστατικό τρόπο, τι ισχύει συνήθως και ποιοι πρέπει να είναι οι κανόνες στους σημαντικότερους 
κύκλους θεμάτων: ελεύθερος χρόνος, χρήματα, ψυχαγωγία, παιδικό δωμάτιο, βοήθεια στις δουλειές του 
σπιτιού, φίλοι και επικοινωνία με τους άλλους.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ποιος πήρε το τυρί μου Α/Α: 12

Συγγραφέας Johnson Spencer ISBN: 978-960-209-385-4

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Το βιβλίο "Ποιός πήρε το τυρί μου;" αποτελεί έναν εκπληκτικό τρόπο για να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές 
στην εργασία σας και στη ζωή σας. Γρήγορο, απλό, και αποτελεσματικό, ειναι γραμμένο από τον Spencer 
Johnson, το συγγραφέα που τα πολυδιαβασμένα του βιβλία έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να 
ανακαλύψουν τις απλές αλήθειες της ζωής.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Το κορυφαίο βιβλίο μόνο για αγόρια Α/Α: 13

Συγγραφέας Holger Luhmann ISBN: 978-960-461-370-0

Είδος: Παιδικά - Εφηβικά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Αστεία, παιχνίδια, ζαβολιές... για όλες τις περιστάσεις

Ο τίτλος του βιβλίου μιλάει από μόνος του: Είναι ένα βιβλίο που έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για αγόρια με 
έξυπνες και διασκεδαστικές ιδέες, για να περνάνε καλά με τους φίλους τους.

Είναι σίγουρο ότι θα χαρίσει στους μικρούς αναγνώστες πολλές αξέχαστες, περιπετειώδεις, συναρπαστικές, 
χαλαρές, αστείες και διδακτικές στιγμές!

Φάρσες, πειράματα, γρίφοι, εντυπωσιακά ρεκόρ, μαγικά τρικ, παιχνίδια, οδηγίες για μικρο-κατασκευές, 
περιπέτειες…

Με αυτό το βιβλίο οι νεαροί μας φίλοι μπορούν να διασκεδάσουν οποιαδήποτε στιγμή, με καλό καιρό και 
με παλιόκαιρο, μέσα στο δωμάτιό τους και έξω στον καθαρό αέρα!

Πιο συγκεκριμένα στις σελίδες αυτού του διασκεδαστικού βιβλίου τα αγόρια από 9 έως 15 ετών θα βρουν:

•Φάρσες με πολύ γέλιο
•Εντυπωσιακά πειράματα
•Πρωτότυπα μαγικά κόλπα
•Τρόπους διασκέδασης στο σχολείο
•Ιδέες για παιχνίδια στο ύπαιθρο
•Ιδέες για παιχνίδια με μπάλα
•Ιδέες για παιχνίδια με λέξεις
•Οδηγίες για εντυπωσιακές κατασκευές
•Μυστικά μηνύματα
•Τις καλύτερες συνταγές του κόσμου



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τριάδα - Ο κρυφός εχθρός Α/Α: 14

Συγγραφέας Zack Satriani ISBN: 978-960-461-547-6

Είδος: Επιστημονικής φαντασίας

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Σ' έναν μακρινό γαλαξία, οι κάτοικοι τριών πλανητών συνυπάρχουν στα πλαίσια μιας εύθραυστης 
συμμαχίας. Ωστόσο, αυτή η συμμαχία είναι το μοναδικό πράγμα που τους συνδέει –γιατί, κατά τα άλλα, οι 
διαφορές τους είναι αληθινά χαοτικές…

Οι Μπελόρι είναι ατρόμητοι πολεμιστές, πάντα έτοιμοι για την επόμενη μάχη.

Οι Καντοριανοί είναι δαιμόνιοι έμποροι που αναζητούν το κέρδος με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία.

Οι Ακουάνθες, με τις τηλεπαθητικές ικανότητες, επιδιώκουν την ειρήνη με κάθε κόστος.

Όταν οι τρεις πλανήτες δέχονται επίθεση από στρατιές αδίστακτων εντόμων, τρεις έφηβοι, ένας από κάθε 
πλανήτη, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σ' έναν μακρινό αστεροειδή. Μοναδική τους ελπίδα για να σώσουν 
τους εαυτούς τους, τους γονείς τους και τους πλανήτες τους, είναι να συνεργαστούν –κι αυτό δεν είναι 
καθόλου εύκολο…

«Έρχονται!» ούρλιαξε ο Άιλ με μάτια ορθάνοιχτα απ’ τον τρόμο.

Για πρώτη φορά, ο Κέλερ ένιωσε μια υποψία ανησυχίας. «Τι θες να πεις;» ρώτησε, αλλά ο Άιλ είχε ήδη 
ξανασωριαστεί, ψελλίζοντας ακατάληπτα.

Η Ντρέι στεκόταν από πάνω τους, με τα χέρια στους γοφούς. «Τι συμβαίνει;» ρώτησε με θυμό. «Ποιος 
έρχεται;»

Σαν σε απάντηση, το τραχύ αλύχτισμα ενός συναγερμού άρχισε να αντηχεί. Το φως άλλαξε άξαφνα από 
απλό λευκό σε κόκκινο που αναβόσβηνε. Ο Κέλερ έφραξε τ’ αυτιά με τα χέρια του.

Η Ντρέι σκούντηξε τον Κέλερ στο πλάι, άρπαξε τον Άιλ απ’ το μπροστινό μέρος του χιτώνα του, τον 
σήκωσε όρθιο και τον ταρακούνησε βάναυσα. «Τι στα κομμάτια συμβαίνει, ψαρόπαιδο;» μούγκρισε.

Τα μάτια του Άιλ άνοιξαν απότομα. «Υπάρχει κάτι εκεί έξω», είπε. «Δεχόμαστε επίθεση.»  

Ο Zack Satriani τρελαίνεται για κάθε τι που έχει σχέση με την επιστημονική φαντασία και θα ήθελε 
πραγματικά να έχει μια πανοπλία που να μετατρέπεται σε φονικό όπλο. Τα μυθιστορήματα της τριλογίας 
Trinity είναι τα πρώτα του έργα που εκδίδονται.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τα ρεκόρ της αρχαιότητας Α/Α: 15

Συγγραφέας A. Klynne, C. Klynne ISBN: 978-960-461-287-1

Είδος: Εκλαϊκευμένη Ιστορία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Εκατοντάδες αξιοθαύμαστα επιτεύγματα, κορυφαίες επιδόσεις, εντυπωσιακά δημιουργήματα, παράξενα 
περιστατικά, περίεργες συνήθειες, εκκεντρικές συμπεριφορές, ακραίες πράξεις και πολλά άλλα…

•Ποιος ήταν ο πιο ματαιόδοξος αυτοκράτορας;
•Πώς λεγόταν ο πρώτος Ολυμπιονίκης της αρχαιότητας;
•Πού έζησε η πιο σπάταλη γυναίκα;
•Πόσο κόστισε το πιο ακριβό άρωμα του κόσμου;
•Πού εξευτελίστηκε το χειρότερο ιππικό;
•Ποια γυναίκα ήταν το πιο όμορφο μοντέλο;
•Ποια ήταν η πιο παλιά πόλη;
•Ποιος ήταν ο ψηλότερος άνθρωπος;
•Πού βρισκόταν το παλαιότερο δένδρο στον κόσμο;
•Ποιος πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κλοπή έργων τέχνης;
•Σε ποιον ανήκαν τα ακριβότερα ανάκτορα;

Η Cecilia και ο Allan Klynne, ερευνητές της αρχαιότητας στο Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της 
Ρώμης, συγκέντρωσαν εκατοντάδες τέτοια ρεκόρ της αρχαιότητας σε ένα καλογραμμένο και ευχάριστο 
βιβλίο, με πλούσια εικονογράφηση.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους Α/Α: 16

Συγγραφέας   D. Carnegie ISBN: 978-960-461-187-4

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Αυτό το βιβλίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου!

Διεκδίκησε τη δουλειά που θέλεις, και κέρδισέ την!
Πάρε τη δουλειά που έχεις, και βελτίωσέ την!
Σε όποια θέση κι αν βρίσκεσαι, κάνε την αποδοτική για λογαριασμό σου!

Οι ακλόνητες, δοκιμασμένες στο χρόνο συμβουλές του Ντέηλ Κάρνεγκι έχουν βοηθήσει αμέτρητους 
ανθρώπους να ανέβουν τη σκάλα της επιτυχίας στην επαγγελματική και στην προσωπική τους ζωή.

Ένα από τα σημαντικότερα, πρωτοποριακά βιβλία όλων των εποχών, το «Πώς να κερδίζεις φίλους και να 
επηρεάζεις τους ανθρώπους» θα σε διδάξει:

•Τους έξι τρόπους για να αρέσεις στους ανθρώπους.

•Τους δώδεκα τρόπους για να συμφωνούν οι άλλοι με τις απόψεις σου.

•Τους εννέα τρόπους για να αλλάζεις τους ανθρώπους χωρίς να προκαλείς δυσαρέσκειες.

…και πολλά άλλα.

Ο Ντέηλ Κάρενγκι προσφέρει μια σειρά από πρακτικές συμβουλές που θα σου είναι χρήσιμες σε όλη σου 
τη ζωή!

Το βιβλίο «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους» ασχολείται με τα θεμελιώδη 
συναισθήματα και ιδέες. Είναι συναρπαστικό στην ανάγνωση και εύκολο στην εφαρμογή του.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει αυτό το μπεστ-σέλερ του Ντέηλ Κάρνεγκι, το οποίο έχει 
ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια πωλήσεις, για να μάθουν πώς να ζουν καλά και να ευημερούν.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Κορυφές και κοιλάδες Α/Α: 17

Συγγραφέας Johnson Spencer ISBN: 978-960-461-355-7

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ο συγγραφέας του παγκόσμιου μπεστ σέλερ "Ποιος πήρε το τυρί μου;" και "βασιλιάς των παραβολών" 
επανέρχεται με ένα ακόμα πολύτιμο βιβλίο που προσφέρει μαθήματα ζωής!
Μέσα από την αλληγορική ιστορία ενός νεαρού που αναζητά νόημα στη ζωή του, το βιβλίο αποκαλύπτει 
πολύτιμα διδάγματα που μπορούν να αλλάξουν την προσωπική και επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου για 
πάντα!

Γνωρίστε τις πολύτιμες αρχές που θα σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε καλύτερα τόσο τις στιγμές που 
βρίσκεστε σε κορυφές (ευνοϊκούς καιρούς) όσο και εκείνες που βρίσκεστε σε κοιλάδες (δύσκολους 
καιρούς). Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ζήσετε μια ευτυχισμένη, επιτυχημένη και γεμάτη ζωή, που έρχεται 
όταν βρίσκει κανείς τον εαυτό του και αξιοποιεί τις δυνατότητές του στο έπακρο.

Στην ιστορία του νέου που μυείται στη σοφία του γέροντα, τα διαστήματα εκπλήρωσης των στόχων και, 
κατά συνέπεια, της προσωπικής επιτυχίας ενός ανθρώπου παρομοιάζονται με κορυφές, ενώ τα διαστήματα 
δυσκολιών και κρίσης με κοιλάδες. Οι κορυφές και οι κοιλάδες είναι αναπόφευκτες στη διαδρομή της ζωής· 
το θέμα είναι να έχει κανείς επίγνωση αυτής της αλήθειας και να μπορεί να αξιοποιεί τις λιγότερο ευνοϊκές 
συνθήκες που προκύπτουν σε μια κοιλάδα, με τη βεβαιότητα ότι παρακάτω τον περιμένει μια κορυφή.

Ο δρ Spencer Johnson είναι ένας στοχαστής παγκοσμίου φήμης και δημοφιλής συγγραφέας. Είναι 
πτυχιούχος Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος 
στο Κέντρο Ηγεσίας της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης John F. Kennedy του Πανεπιστημίου Harvard. Έχουν 
κυκλοφορήσει παγκοσμίως περισσότερα από 46 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του, τα οποία έχουν 
εκδοθεί σε 47 γλώσσες.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τροφές και Υγεία Α/Α: 18

Συγγραφέας   Michael van Straten ISBN: 978-960-461-185-0

Είδος: Διατροφή

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένας αναλυτικός οδηγός για τις ευεργετικές ιδιότητες των τροφών
 
Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει πόσο ωφέλιμες είναι ορισμένες τροφές, όπως τα εσπεριδοειδή και τα 
πράσινα λαχανικά, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλα μυστικά των τροφών που μπορούν να αποδειχθούν 
ευεργετικά!
 
…Το ξέρατε ότι το μαρούλι είναι ιδανικό βραδινό για όσους υποφέρουν από αϋπνίες;
…Ότι ο ανανάς είναι αποτελεσματικό φάρμακο για τους μώλωπες!
…Ότι λίγα καρύδια Βραζιλίας μάς προστατεύουν από τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο;
 
Στο Τροφές και Υγεία, ο φυσικοπαθητικός Michael van Straten μάς παροτρύνει να εκμεταλλευθούμε τις 
θεραπευτικές ιδιότητες των τροφίμων χωρίς επιπλέον έξοδα, υιοθετώντας μια θετικότερη στάση σε ό,τι 
αφορά το καθημερινό μας φαγητό.
 
Ο οδηγός είναι δομημένος έτσι, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις 
πληροφορίες που αναζητάτε:
ꞏ   Τα τρόφιμα ομαδοποιούνται σε λογικές κατηγορίες, οι οποίες διαχωρίζονται με καρτέλες.
ꞏ   Χρωματιστοί αριθμοί επισημαίνουν τα συστήματα του οργανισμού στα οποία επιδρούν ευεργετικά τα 
διάφορα τρόφιμα.
ꞏ   Στα πλαίσια «Σούπερ Τροφή» επισημαίνονται οι τροφές με τη σημαντικότερη επίδραση στην υγεία μας.
ꞏ   Τα πλαίσια «Γρήγορη Λύση» δείχνουν πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα για πρώτες 
βοήθειες και άλλους σκοπούς.
  
Ο Michael van Straten είναι αναγνωρισμένος φυσικοπαθητικός, οστεοπαθητικός και βελονιστής, 
πολυγραφότατος συγγραφέας, και παρουσιαστής εκπομπών. Έχει γράψει πολλά βιβλία, αρθρογραφεί 
τακτικά σε περιοδικά για την υγεία και στον Τύπο γενικότερα, ενώ παράλληλα διατηρεί δικά του κέντρα 
εναλλακτικής ιατρικής.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η αφοσίωση του Υπόπτου Χ Α/Α: 19

Συγγραφέας   Keigo Higashino ISBN: 978-960-461-525-4

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένας φόνος. Ένας μαθηματικός που επιχειρεί να στήσει το τέλειο άλλοθι. Ένα σκοτεινό παιχνίδι 
στρατηγικής με απίστευτους ελιγμούς παραπλάνησης και απρόβλεπτη κατάληξη. Ένας ιστός που υφαίνεται 
αριστοτεχνικά και μοιάζει άτρωτος… μέχρι να εμφανιστεί ο τέλειος αντίπαλος.

 Όταν η Γιασούκο σκοτώνει τον πρώην άντρα της προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη ζωή 
τής έφηβης κόρης της, ο αινιγματικός της γείτονας Ισιγκάμι, ένας ευφυής καθηγητής Μαθηματικών βαθιά 
αφοσιωμένος σε αυτή, προσφέρεται να τη βοηθήσει να σκηνοθετήσει ένα ακλόνητο άλλοθι.

 Μόνο που δεν είχε υπολογίσει έναν αστάθμητο παράγοντα… Την εμπλοκή στην υπόθεση ενός παλιού του 
συμφοιτητή, του δρ. Γιουκάβα, ενός πανέξυπνου καθηγητή Φυσικής με το παρατσούκλι «Ντετέκτιβ 
Γαλιλαίος».

 Με σφιχτή πλοκή και κοφτερή γραφή, με τη μια ανατροπή να διαδέχεται την άλλη και με χαρακτήρες που 
παραμένουν στο μυαλό του αναγνώστη για πολύ καιρό μετά την ανάγνωση της τελευταίας σελίδας, Η 
αφοσίωση του Υπόπτου Χ αποδεικνύει γιατί ο Keigo Higashino είναι ο πλέον δημοφιλής συγγραφέας της 
σύγχρονης Ιαπωνίας.

Ο συγγραφέας: Ο Keigo Higashino είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους και δημοφιλείς συγγραφείς 
της Ιαπωνίας. Έχει κερδίσει τα βραβεία Edogawa Rampo και Mystery Writers of Japan Inc. για το καλύτερο 
αστυνομικό μυθιστόρημα, καθώς και το διεθνώς καταξιωμένο βραβείο Naoki για το βιβλίο του Η αφοσίωση 
του Υπόπτου Χ. Τα μυθιστορήματά του εμφανίζονται επανειλημμένα στην κορυφή της λίστας των μπεστ 
σέλερ στην Ιαπωνία, μεταφέρονται συχνά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, και μεταφράζονται 
ευρέως σε όλη την Ασία, αλλά και στις γλώσσες του «δυτικού κόσμου». Έχει γεννηθεί στην Οσάκα, αλλά 
πλέον ζει στο Τόκιο.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οι υπολογιστές εύκολα Α/Α: 20

Συγγραφέας MARAN GRAPHICS ISBN: 978-960-209-406-0

Είδος: Πληροφορικής

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση και περιεχόμενο, εξολοκλήρου έγχρωμο βιβλίο, που απευθύνεται σε όσους 
είναι νέοι στον κόσμο των υπολογιστών και θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Με ελάχιστο κείμενο και πάμπολλες εικόνες, το βιβλίο "Οι Υπολογιστές Εύκολα" θα σας 
διασκεδάσει και ταυτόχρονα θα σας ξεδιαλύνει έννοιες και διαδικασίες που συνήθως μπερδεύουν τους 
αρχάριους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ρεφλεξολογία - Παίξτε την υγεία στα δάχτυλα Α/Α: 21

Συγγραφέας Barbara Kunz, Kevin Kunz ISBN: 978-960-461-514-8

Είδος: Εναλλακτικές θεραπείες & ομοιοπαθητική

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένας ευανάγνωστος οδηγός με πρακτικές θεραπείες για ζωντάνια και ευεξία, γραμμένος από δύο διεθνώς 
αναγνωρισμένους και έμπειρους ρεφλεξολόγους!

 Στις σελίδες του βιβλίου περιγράφονται τεχνικές που μπορείτε να εκτελείτε στα άκρα των χεριών και των 
ποδιών, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας, θα τονώσουν την υγεία σας και θα μειώσουν το 
άγχος σας.

 Μάλιστα, χάρη στη μοναδική δομή του βιβλίου, θα μάθετε να εφαρμόζετε τις τεχνικές που παρουσιάζονται 
γρήγορα και σωστά, ακόμα και αν δεν έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με τη ρεφλεξολογία:

Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται, συνοδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες που εξηγούν βήμα βήμα τις 
κινήσεις.

Το βιβλίο περιλαμβάνει αναλυτικά σχεδιαγράμματα, ώστε να καταλάβετε πολύ εύκολα σε ποιες 
αντανακλαστικές περιοχές πρέπει να εφαρμόσετε πίεση και ποιες τεχνικές να χρησιμοποιήσετε.

Περιγράφονται αναλυτικά τεχνικές που στοχεύουν σε συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν 
πολλοί άνθρωποι (πονοκέφαλοι, δυσκοιλιότητα, πόνοι στην πλάτη ή τον αυχένα, ρευματισμοί και 
αρθρίτιδα).

Δίνονται συμπληρωματικές, γρήγορες τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε –στο σπίτι, 
στον δρόμο, ή στο γραφείο σας.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Ιστορίας Α/Α: 22

Συγγραφέας Eric Chaline ISBN: 978-960-461-587-2

Είδος: Εκλαϊκευμένη Ιστορία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Οι αιτίες και οι συνέπειές τους.
Μια πλούσια εικονογραφημένη έκδοση, εξ ολοκλήρου έγχρωμη, με άφθονες φωτογραφίες και χάρτες που 
ζωντανεύουν τα κεφάλαια! Ετοιμαστείτε για μια απολαυστική αναγνωστική εμπειρία…

Ξεκινώντας 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, με τον σχεδόν ολοκληρωτικό αφανισμό της ζωής στο όριο μεταξύ 
Κρητιδικής και Παλαιογενούς περιόδου, ο Έρικ Τσαλίν παρουσιάζει τις μεγαλύτερες καταστροφές που 
έχουν συμβεί σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης Ιστορίας. Κάποιες οφείλονταν σε φυσικά αίτια, άλλες σε 
συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων –όπως ο μεγάλος λιμός τής Ιρλανδίας– ενώ υπήρξαν 
και γεγονότα που οφείλονταν αποκλειστικά σε ανθρώπινες ενέργειες, όπως η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 
στους δίδυμους πύργους. 

Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι οργανωμένα χρονολογικά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,  
συγκλονιστικά θέματα σαν τα παρακάτω:

    Ο αφανισμός των δεινοσαύρων
    Η καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας
    Ο αφανισμός των Μάγια
    Ο Μαύρος Θάνατος στη μεσαιωνική Ευρώπη
    Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
    Η γενοκτονία των Αρμενίων
    Η άνοδος του Φασισμού
    Η ντροπή της Ιαπωνίας: βιασμοί και δολοφονίες αμάχων στη Ναντσίνγκ
    Το παγκόσμιο ξέσπασμα του AIDS
    Η πτώχευση της Lehman Brothers
    Ο σεισμός και το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα

 Ο Eric Chaline είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ και αυτή την εποχή κάνει διδακτορική 
ερευνητική εργασία στην Κοινωνιολογία. Έχει γράψει επίσης τα βιβλία Οι χειρότερες προβλέψεις της 
Ιστορίας, Οι μεγαλύτερες απάτες της Ιστορίας και Οι χειρότερες εφευρέσεις της Ιστορίας, που 
κυκλοφορούν επίσης από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οι μεγαλύτερες απάτες της Ιστορίας Α/Α: 23

Συγγραφέας Eric Chaline ISBN: 978-960-461-427-1

Είδος: Εκλαϊκευμένη Ιστορία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Οι μεγαλύτερες απάτες της ιστορίας και οι άνθρωποι που τις διέπραξαν

Πολλές πτυχές της ανθρώπινης ιστορίας καλύπτονται από το σκοτεινό πέπλο της παραπλάνησης και της 
εξαπάτησης. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι πενήντα πιο ευφάνταστοι και παραπλανητικοί τρόποι που 
χρησιμοποίησε ποτέ ο άνθρωπος για να εξαπατήσει και να ξεγελάσει τον συνάνθρωπό του.

Κάποιες φορές το κίνητρο ήταν προφανές: το οικονομικό όφελος, όπως στις περιπτώσεις των πυραμίδων 
του Τσαρλς Πόνζι και του Μπέρναρντ Μάντοφ. Άλλοτε ήταν πιο περίπλοκο: επιστήμονες «μαγείρεψαν» τα 
στοιχεία για να αποδείξουν τις προσφιλείς θεωρίες τους, αποτυχημένοι καλλιτέχνες πλαστογράφησαν τα 
έργα μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος, και διάφοροι απατεώνες επιχείρησαν να κρύψουν τη χωρίς 
κανένα ενδιαφέρον καταγωγή τους προσποιούμενοι άλλους.

Στο βιβλίο θα διαβάσετε, μεταξύ πολλών άλλων, τις ακόλουθες συναρπαστικές ιστορίες δόλου:

•Η φωνή των θεών: αρχαία μαντεία
•Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας: Οδυσσέας και Δούρειος Ίππος
•Η γυναίκα που κάθισε στον θρόνο του Βατικανού: Πάπισσα Ιωάννα
•Εισιτήρια για τον Παράδεισο: ψεύτικα λείψανα αγίων και συγχωροχάρτια
•Η πρωταθλήτρια στίβου που ήταν άνδρας: Στανισλάβα Βαλασίεβιτς
•Η εξαπάτηση του Χίτλερ από τους Συμμάχους: Επιχείρηση Καρτερία
•Παγίδα για τουρίστες: το τέρας του Λοχ Νες
•Ο πραγματικός Κώδικας Ντα Βίντσι: οι μυστικοί φάκελοι
•Ο μύθος του Ρόζγουελ: νεκροψία σε εξωγήινο

Μια πλούσια εικονογραφημένη έκδοση, εξ ολοκλήρου έγχρωμη, με άφθονες φωτογραφίες, πίνακες και 
σχέδια! Ετοιμαστείτε για μια απολαυστική αναγνωστική εμπειρία…

Ο Έρικ Τσαλίν είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ και αυτή την εποχή κάνει διδακτορική 
ερευνητική εργασία στην Κοινωνιολογία, στο Πανεπιστήμιο Σάουθ Μπανκ του Λονδίνου. Έχει γράψει 
επίσης το βιβλίο Οι χειρότερες εφευρέσεις της Ιστορίας που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 
καθώς και τα The Book of Gods and Goddesses: A Visual Directory of Ancient and Modern Deities και 
Traveler's Guide to the Ancient World: Ancient Greece.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Το Βιβλίο της Δύναμης - Τα Μυστικά της Μαγείας Ι Α/Α: 24

Συγγραφέας Fedra Egea ISBN: 978-960-461-302-1

Είδος: Λογοτεχνικά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Η κατάσταση στο αρχαίο βασίλειο του Βέκιον είναι κρίσιμη. Οι Άγριοι εισβολείς κατευθύνονται προς την 
Αλεσίρ, την πρωτεύουσα, σπέρνοντας στο πέρασμά τους το θάνατο και την καταστροφή.

Μέσα στη δίνη αυτής της κρίσιμης κατάστασης, ένας προδότης προσπαθεί να αποκτήσει το Βιβλίο της 
Δύναμης, τον ανεκτίμητο μυστικό θησαυρό του Βέκιον.

Μόνο η τολμηρή Κσαρ Ρόαν, μια νέα με μαγικές δυνάμεις τις οποίες κανείς δεν υποψιάζεται πως έχει, 
μπορεί να βοηθήσει το βασίλειο να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο εχθρό του.

Σήμανε δύο κάποιο μακρινό ρολόι του παλατιού και ακριβώς στην ώρα του, όπως κάθε μέρα, ο δάσκαλος 
Σκόπο, σύμβουλος της βασίλισσας, μπήκε στη βιβλιοθήκη. Μετά από αρκετά λεπτά εμφανίστηκε ο πρώτος 
μαθητής, ενώ πέρασαν τουλάχιστον άλλοι είκοσι μέχρι να μαζευτούν όλοι –δηλαδή όλοι όσοι ήθελαν να 
παρακολουθήσουν το μάθημα, αφού σπανίως η τάξη είχε απαρτία.
«Διόρθωσα τις εργασίες σας» ανακοίνωσε ο δάσκαλος.
«Εγώ ακόμα δεν έχω τελειώσει τη δική μου» είπε ένας μαθητής, «αύριο όμως θα τη φέρω».
«Καλώς, θα την περιμένω οπωσδήποτε αύριο».
Η νεαρή κοκκινομάλλα Κσαρ Ρόαν, που παρακολουθούσε κρυφά το μάθημα μέσα από ένα μυστικό 
πέρασμα, ήξερε πως αυτό δεν ήταν αλήθεια. Και το κακό ήταν ότι και οι υπόλοιποι το ήξεραν. Ακόμα κι αν 
δεν παρέδιδαν τις εργασίες τους στο δάσκαλο την επόμενη μέρα ή ακόμα κι αν δεν του τις έφερναν ποτέ, 
δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Και πράγματι, μόνο η μισή τάξη είχε παραδώσει τις ασκήσεις και ο 
δάσκαλος δεν διέθετε κανένα ακαδημαϊκό μέσο για να τους υποχρεώσει να το κάνουν…



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η δίαιτα Ντουκάν 2 Α/Α: 25

Συγγραφέας   Dr Pierre Dukan ISBN: 978-960-461-654-1

Είδος: Διατροφή

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Η νέα ήπια μέθοδος με βάση τη διατροφική κλίμακα

Πώς να χάσετε βάρος χωρίς να στερηθείτε τίποτα!

Ο Δρ Πιέρ Ντουκάν δημιούργησε μια νέα, ήπια εκδοχή της διάσημης δίαιτάς του, η οποία –ενώ είναι 
εξίσου αποτελεσματική με την πρώτη, δραστική μέθοδο– απευθύνεται σε όσους προτιμούν να αδυνατίσουν 
με τον δικό τους ρυθμό, χωρίς να απαρνηθούν ένα ποτήρι κρασί ή λίγη σοκολάτα.

Με τη νέα ήπια μέθοδο–ή «δεύτερο μέτωπο», όπως το αποκαλεί ο Δρ Ντουκάν– αρκεί να ακολουθήσετε τα 
«7 σκαλοπάτια» της διατροφικής κλίμακας κάθε εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως την Κυριακή, μέχρι να 
φτάσετε στο επιθυμητό βάρος, και μετά να συνεχίσετε με τις φάσεις της Σταθεροποίησης και της οριστικής 
Συντήρησης του νέου σας βάρους.

Η νέα ήπια μέθοδος της δίαιτας Ντουκάν 2 με βάση τη διατροφική κλίμακα είναι η πρώτη διδακτική δίαιτα. 
Θα αλλάξει για πάντα τη σχέση σας με το φαγητό και τις διατροφικές σας συνήθειες, δημιουργώντας 
«αυτοματισμούς» που θα σας βοηθήσουν να μην ξαναπάρετε βάρος.

Επειδή δεν βασίζεται στον υπολογισμό θερμίδων και χάρη στις απλές οδηγίες, στα έτοιμα μενού και στις 
νόστιμες συνταγές, δεν δυσκολευτείτε να ακολουθήσετε τη δίαιτα Ντουκάν για να χάσετε οριστικά τα 
περιττά κιλά.

Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 40 νέες συνταγές και ιδέες για μενού, καθώς και 16 επιπλέον 
συνταγές βασισμένες στα ελληνικά διατροφικά πρότυπα.

Ο Δρ Πιέρ Ντουκάν ανέπτυξε μια μέθοδο –το απαύγασμα 35 ετών κλινικής εμπειρίας– που φέρει το όνομά 
του: τη δίαιτα Ντουκάν. Στη Γαλλία, η «κοινότητα Ντουκάν» αριθμεί σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια 
μέλη, ενώ η δίαιτα Ντουκάν έχει υιοθετηθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει ήδη μεταφραστεί σε 25 
γλώσσες. Ο Δρ Nτουκάν αναδείχθηκε από το γαλλικό περιοδικό Livres Hebdo «Άνδρας της χρονιάς». Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.regimedukan.com και τη 
διεύθυνση www.dukandiet.co.uk.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η γυναίκα στην καμπίνα 10 Α/Α: 26

Συγγραφέας   Ruth Ware ISBN: 978-960-461-762-3

Είδος: Θρίλερ

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Από τη συγγραφέα που χαρακτηρίστηκε η «Νέα Αγκάθα Κρίστι»!
Υποτίθεται πως θα ήταν το τέλειο ταξίδι… Ένα ταξίδι-όνειρο ζωής για τη Λο Μπλάκλοκ με το πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο Aurora Borealis... αλλά εξελίσσεται σε εφιάλτη!

Η Λο ξυπνάει μέσα στη νύχτα από μια κραυγή και βλέπει ένα ανθρώπινο σώμα να πέφτει στη θάλασσα από 
τη διπλανή καμπίνα. Αλλά την άλλη μέρα κανείς δεν λείπει από το σκάφος. Για την ακρίβεια, κανείς δεν 
έμενε ποτέ σ’ αυτή την καμπίνα… Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα. Χωρίς έγκλημα, δεν υπάρχει 
δολοφόνος.

Ίσως η Λο να τα φαντάστηκε όλα. Αν όμως τα είδε στ’ αλήθεια, τότε θα είναι το επόμενο θύμα. Και δεν 
υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από ένα πλοίο στη μέση της θάλασσας…

Πώς σταματάς έναν δολοφόνο που κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει;

Η Ρουθ Γουέαρ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και ζει στο Λονδίνο. Το Βαθιά στο σκοτεινό 
δάσος, το πρώτο της μυθιστόρημα, μεταφράστηκε σε 42 γλώσσες, μπήκε στις σημαντικότερες λίστες των 
best seller, στο Top Ten Μυστηρίου και Θρίλερ του Publishers Weekly, στα Βιβλία του Καλοκαιριού του 
Entertainment Weekly, του BookReporter και της New York Post, χαρακτηρίστηκε από τον Independent 
«Το πιο hot θρίλερ της χρονιάς» και θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τη New Line Cinema με 
παραγωγό τη Reese Witherspoon. Η γυναίκα της καμπίνας 10 είναι το δεύτερο μυθιστόρημά της και μόλις 
ολοκλήρωσε το τρίτο της μυθιστόρημα, The Lying Game.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τα γράμματα που δεν περίμενε κανείς Α/Α: 27

Συγγραφέας Angeles Donate Sastre ISBN: 978-960-461-745-6

Είδος: Κοινωνικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένας ύμνος στην αγάπη, στα όνειρα και στη ζωή

Το μικρό χωριό Πορβενίρ αναστατώνεται από μια δυσάρεστη είδηση: εξαιτίας της έλλειψης 
αλληλογραφίας, το ταχυδρομείο του θα κλείσει και η Σάρα η ταχυδρόμος, γέννημα θρέμμα του χωριού και 
μητέρα τριών παιδιών, θα μετατεθεί. Όμως η ηλικιωμένη φίλη της, η Ρόσα, έχει μια ιδέα: να αυξήσει την 
αλληλογραφία ξεκινώντας μια αλυσίδα ανώνυμων επιστολών. Έτσι, γράφει η ίδια το πρώτο γράμμα –και 
μέσα από την ανωνυμία, βρίσκει την ευκαιρία να εξομολογηθεί ένα μυστικό που τη βαραίνει εξήντα 
χρόνια…

Σύντομα, η αλληλογραφία φουντώνει. Τα γράμματα που δεν περίμενε κανείς φέρνουν στο φως φαντάσματα 
του παρελθόντος, μύχιες επιθυμίες, όνειρα και πόθους. Και η ζωή όσων πάρουν μέρος σ’ αυτό το γαϊτανάκι 
δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια…

Ένα απίστευτα αναζωογονητικό μυθιστόρημα για όσα μας ενώνουν –τη φιλία, την αλληλεγγύη και την 
παντοτινή ανάγκη να επικοινωνούμε– που έγινε best seller στην Ισπανία και την Ιταλία.

Η Άνχελες Ντονιάτε σπούδασε δημοσιογραφία και συνδυάζει τη δουλειά της σε εφημερίδες και περιοδικά 
με την κοινωνική προσφορά. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, μεταξύ 
των οποίων το μυθιστόρημα La sonrisa de un perro με τη Maribel Vila. Η Άνχελες φυλάει ακόμη τις 
χριστουγεννιάτικες κάρτες που αντάλλασσε με τις συμμαθήτριές της, ερωτικές επιστολές των οποίων ο 
αποστολέας έχει σβηστεί, αλλά και γράμματα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Κάποιες από τις 
σημαντικότερες στιγμές της ζωής της έχουν σημαδευτεί από επιστολές, όπως η ασθένεια του πατέρα της ή 
τα φοιτητικά της χρόνια μακριά από το σπίτι. Ετούτη η ιστορία γεννήθηκε απ’ αυτή ακριβώς την αγάπη της 
για τον γραπτό λόγο –και από την πεποίθησή της πως μπορεί να φέρει την ευτυχία.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ξένοι Α/Α: 28

Συγγραφέας Ursula Poznanski - Arno Strobel ISBN: 978-960-461-734-0

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Εμπιστέψου με αλλιώς θα πεθάνεις!

Φαντάσου πως είσαι μόνη στο σπίτι. Ξάφνου, βλέπεις να στέκει μπροστά σου ένας άντρας. Ισχυρίζεται πως 
είναι ο σύντροφός σου, αλλά εσύ δεν έχεις ιδέα ποιος είναι. Στο σπίτι σου δεν υπάρχει τίποτε που να 
μαρτυρά ότι συζείς με κάποιον. Εκείνος προσπαθεί να σε πείσει να έρθεις στα λογικά σου, αλλά νιώθεις 
επιτακτική την ανάγκη να αμυνθείς… να αρπάξεις ένα μαχαίρι. Έχεις άραγε τρελαθεί;

Φαντάσου πως γυρίζεις σπίτι και η γυναίκα σου δεν σε αναγνωρίζει. Σε περνάει για διαρρήκτη. Ακόμα 
χειρότερα, για βιαστή. Ενώ το μόνο που θέλεις είναι να την προστατέψεις. Μα εκείνη αντιστέκεται, 
κλειδαμπαρώνεται στην κρεβατοκάμαρα, λέει ότι δεν σε έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της. Είναι φανερό ότι σε 
θεωρεί ψυχοπαθή. Μήπως είσαι στ’ αλήθεια τρελός;

Μια γυναίκα κι ένας άντρας… Όσο περισσότερο προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση, τόσο 
μπερδεύονται τα πράγματα. Σύντομα ανακαλύπτουν ότι διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο. Και δεν υπάρχει 
παρά μόνο μία σωτηρία: Να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο...

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με μυστήριο, κινηματογραφική δράση και επίκαιρο όσο ποτέ…

Η Ούρσουλα Ποτσνάνσκι γεννήθηκε στη Βιέννη και εργάστηκε αρχικά ως δημοσιογράφος σε ιατρικά 
περιοδικά. Μετά τη σαρωτική επιτυχία του εφηβικού της μυθιστορήματος Έρεβος, βρέθηκε με το πρώτο 
της θρίλερ Fünf (Πέντε) στις λίστες των μπεστ σέλερ. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα Blinde Vögel 
(Τυφλά πουλιά) και Stimmen (Φωνές). Η Ούρσουλα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με τη συγγραφή και ζει 
με την οικογένειά της στα νότια προάστια της Βιέννης.

Ο Άρνο Στρόμπελ γεννήθηκε στο Ζααρλούις της Γερμανίας. Σπούδασε Πληροφορική και εργάστηκε για 
χρόνια σε μεγάλη γερμανική τράπεζα στο Λουξεμβούργο. Με τα ψυχολογικά θρίλερ Der Trakt (Η πτέρυγα), 
Das Wesen (Το πλάσμα), Das Rachespiel (Το παιχνίδι της εκδίκησης), δεν άργησε να σκαρφαλώσει στις 
λίστες των μπεστ σέλερ. Ζει με την οικογένειά του κοντά στη γερμανική πόλη Τριρ.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Μια μικρή χάρη Α/Α: 29

Συγγραφέας Darcey Bell ISBN: 978-960-461-760-9

Είδος: Θρίλερ

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένα συναρπαστικό, άγριο ταξίδι στη σκοτεινή πλευρά της γυναικείας φιλίας

Όλα άρχισαν με μια μικρή χάρη: Η Στέφανι και η Έμιλι ζουν σε ένα προάστιο του Κονέκτικατ. Μητέρες και 
οι δυο, γίνονται φίλες και μοιράζονται τα μυστικά τους, αν και πολύ διαφορετικές: Η Στέφανι, χήρα και 
μητέρα, γράφει ένα μπλογκ για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά της. Η Έμιλι έχει μια πετυχημένη καριέρα στο 
Μανχάταν και έναν αξιοζήλευτο γάμο.

Κάποια μέρα, η Έμιλι ζητάει από τη Στέφανι να πάρει τον γιο της από το σχολείο κι εκείνη δέχεται 
ευχαρίστως. Μόνο που οι ώρες –και, στη συνέχεια, οι μέρες– περνούν και η Έμιλι δεν εμφανίζεται. Όλα 
δείχνουν ότι μπορεί να είναι νεκρή… Το μυστήριο της εξαφάνισης γίνεται όλο και πιο πυκνό, καθώς 
περίεργα γεγονότα έρχονται στην επιφάνεια.

Αλλά η Στέφανι έχει κι αυτή τα δικά της μυστικά. Και, όταν ερωτεύεται τον άντρα της φίλης της, τα 
πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.

Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σ’ ένα αδυσώπητο παιχνίδι προδοσίας, ανατροπών, πάθους, αφοσίωσης, και 
εκδίκησης μέχρι θανάτου…

Η Ντάρσι Μπελ γεννήθηκε το 1981, μεγάλωσε στη δυτική Αϊόβα και εργάζεται ως νηπιαγωγός στο Σικάγο. 
Το Μια μικρή χάρη είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Αγοράστηκε εν ριπή οφθαλμού από τους εκδότες 26 
χωρών και πρόκειται σύντομα να μεταφερθεί στον κινηματογράφο.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τέλος Βάρδιας Α/Α: 30

Συγγραφέας Stephen King ISBN: 978-960-461-818-7

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ο Μπρέιντι επιστρέφει. Το ίδιο και ο Χότζες!

O Μπρέιντι Χάρτσφιλντ, ο περιβόητος «Δολοφόνος με τη Μερσέντες», βρίσκεται τα τελευταία πέντε χρόνια 
καθηλωμένος σε κωματώδη κατάσταση στο δωμάτιο 217 της Κλινικής Εγκεφαλικών Βλαβών Λέικς Ρίτζιον 
και, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν έχει καμία πιθανότητα ανάρρωσης.

Ο Μπιλ Χότζες με τη συνεργάτιδά του Χόλι Γκίμπνι αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο μιας 
σειράς δολοφονιών που –παραδόξως– μοιάζουν όλες να συνδέονται με τον κύριο Μερσέντες.
Όμως, αυτό είναι αδύνατον…

Σύντομα αποδεικνύεται ότι κάτι διαβολικό έχει ξυπνήσει στο δωμάτιο 217. Ο Μπρέιντι Χάρτσφιλντ 
διαθέτει νέες ικανότητες που μπορούν να σκορπίσουν τον θάνατο, και σχεδιάζει να εκδικηθεί, όχι μόνο τον 
Χότζες και τους φίλους του, αλλά μια ολόκληρη πόλη.

Και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει…

Το Τέλος Βάρδιας είναι το εντυπωσιακό –και πολυαναμενόμενο– φινάλε της τριλογίας (Ο κύριος 
Μερσέντες και Ό,τι βρεις, δικό σου) με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Χότζες!

Ο Στίβεν Κινγκ είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας. Έχει γράψει πάνω από 50 
μυθιστορήματα, 200 διηγήματα και δοκίμια, με πωλήσεις άνω των 350.000.000 αντιτύπων. Μεταξύ άλλων, 
έχει γράψει τα δύο πρώτα βιβλία της τριλογίας με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Χότζες –Ο κύριος Μερσέντες 
και Ό,τι βρεις δικό σου– τα οποία έγιναν best seller. Στα έργα του, πολλά από τα οποία έγιναν ταινίες ή 
σειρές, συγκαταλέγονται τα Κάρι, Το Αυτό, Σάλεμς Λοτ, Το Κοράκι, Skeleton Crew, το έπος του Μαύρου 
Πύργου, Η Λάμψη, Το Πράσινο Μίλι, Μίζερι, Στάσου πλάι μου, Καρδιές στην Ατλαντίδα, Ο Θόλος. Έχει 
τιμηθεί με τα βραβεία Bram Stoker και Locus, από τη Βρετανική, Αμερικανική και Διεθνή Ένωση 
Συγγραφέων Τρόμου, με το Μετάλλιο Διακεκριμένης Συνεισφοράς στα Αμερικανικά Γράμματα και με το 
Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών των ΗΠΑ, ενώ τo 2016 τιμήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το 
Σύνολο του Έργου του. Το 2018 του απονεμήθηκε το σπουδαίο λογοτεχνικό βραβείο PEN.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η Κοιλάδα της Αλεπούς Α/Α: 31

Συγγραφέας   Charlotte Link ISBN: 978-960-461-686-2

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Τι θα συμβεί αν ο απαγωγέας σου εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεσαι; Ένα συναρπαστικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα…

Μια ηλιόλουστη μέρα του Αυγούστου. Σ’ έναν ερημικό χώρο στάθμευσης η Βανέσα Ουίλαρντ περιμένει 
τον Μάθιου, τον άντρα της, να επιστρέψει από τη βόλτα με τον σκύλο τους. Βυθισμένη σε σκέψεις, δεν 
αντιλαμβάνεται το αυτοκίνητο που πλησιάζει.

Ένας άγνωστος της επιτίθεται, τη ναρκώνει και την απάγει. Τη φυλακίζει σ’ ένα κιβώτιο, την κρύβει σε μια 
σπηλιά, την εφοδιάζει με νερό και τροφή για μία εβδομάδα, αλλά, πριν προλάβει να ζητήσει λύτρα από τον 
άντρα της, συλλαμβάνεται για κάποιο άλλο αδίκημα. Και εγκαταλείπει τη Βανέσα στην τύχη της...

Ο Μάθιου είναι σίγουρος ότι η γυναίκα του δεν έφυγε με τη θέλησή της. Ενώ οι έρευνες της αστυνομίας 
αποβαίνουν άκαρπες, εκείνος αρνείται να συνεχίσει τη ζωή του…

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, ο απαγωγέας αποφυλακίζεται και τότε αρχίζει μια σειρά επιθέσεων και 
απαγωγών στο περιβάλλον του δράστη. Άραγε πίσω απ’ όλα κρύβεται η Βανέσα, που επέζησε και τον 
εκδικείται, ή πρόκειται για άσχετες υποθέσεις;

Με το έργο της Η Κοιλάδα της Αλεπούς η Σαρλότε Λινκ, για άλλη μια φορά, υφαίνει μια έξυπνη πλοκή ενώ 
εμβαθύνει αριστοτεχνικά και στην ψυχολογία των χαρακτήρων του βιβλίου. Ο αναγνώστης καλείται να 
ανακαλύψει τον ένοχο την ώρα που η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη…

 

Η Σαρλότε Λινκ γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη. Είναι μια από τις πιο επιτυχημένες Γερμανίδες συγγραφείς 
αστυνομικών μυθιστορημάτων, με πολλά από τα βιβλία της να έχουν γίνει διεθνή μπεστ σέλερ. Με την 
Κοιλάδα της Αλεπούς, η Λινκ κατέκτησε άλλη μία φορά την κορυφή στη λίστα των μπεστ σέλερ του 
περιοδικού Der Spiegel. Μόνο στη Γερμανία έχουν πωληθεί περισσότερα από 24 εκατομμύρια αντίτυπα 
των βιβλίων της, ενώ τα μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Εξαιρετική επιτυχία 
γνωρίζουν και οι τηλεοπτικές μεταφορές των βιβλίων της, με τελευταία εκείνη του μπεστ σέλερ Das andere 
Kind (Το άλλο παιδί). Η Σαρλότε Λινκ ζει με την οικογένειά της κοντά στη Φρανκφούρτη.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο Α/Α: 32

Συγγραφέας Nina George ISBN: 978-960-461-712-8

Είδος: Αισθηματικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα για την αγάπη, που θα σας ταξιδέψει

Ο κύριος Περντί είναι «λογοτεχνικός φαρμακοποιός». Στο πλωτό βιβλιοπωλείο του, στις όχθες του 
Σηκουάνα, συνταγογραφεί μυθιστορήματα για κάθε δυσκολία της ζωής –προτείνει στους πελάτες του 
βιβλία που θα γιατρέψουν τις ψυχές τους.

Τον μόνο που δεν μπορεί να γιατρέψει είναι τον εαυτό του αφού εξακολουθεί να τον στοιχειώνει το 
φάντασμα της μεγάλης του αγάπης που εξαφανίστηκε πριν από είκοσι ένα χρόνια, αφήνοντας πίσω της 
μόνο ένα γράμμα. Ένα γράμμα που εκείνος δεν άνοιξε ποτέ.

Αυτό το καλοκαίρι ο κύριος Περντί μπαίνει επιτέλους στον πειρασμό να διαβάσει το γράμμα –και τότε τα 
πάντα αλλάζουν.

Σηκώνει άγκυρα και φεύγει για τον νότο της Γαλλίας. Με συνταξιδιώτες έναν διάσημο συγγραφέα που έχει 
χάσει την έμπνευσή του κι έναν ερωτοχτυπημένο σεφ, θα κάνει ένα ταξίδι στην καρδιά της Προβηγκίας. 
Ένα ταξίδι πίσω στις αναμνήσεις, κι από εκεί ξανά στη ζωή…

Η Νίνα Γκεόργκε με σαγηνευτική γραφή μάς δίνει μια γλυκιά και συγχρόνως διασκεδαστική ιστορία 
γεμάτη ευαισθησία, που θα σας συναρπάσει.

Η Νίνα Γκεόργκε είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Έχει γράψει 26 
βιβλία και πάρα πολλά διηγήματα, καθώς και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Το μικρό παριζιάνικο 
βιβλιοπωλείο μεταφράστηκε σε 33 γλώσσες, έμεινε δύο χρόνια στις λίστες των best seller στη Γερμανία, 
μπήκε στη λίστα των New York Times, ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο στην Αγγλία για το καλοκαίρι 2015 
σύμφωνα με τον Independent, ενώ έγινε επίσης best seller στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ολλανδία και 
άλλες χώρες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη συγγραφέα στο www.nina-george.com και στο 
www.ninageorge.de.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Το σπίτι των γλάρων Α/Α: 33

Συγγραφέας Μαρία Καραγιάννη ISBN: 978-960-461-761-6

Είδος: Ελληνική λογοτεχνία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Μια καταιγιστική ιστορία μυστηρίου όπου η διαφθορά, η βία και η κατάχρηση εξουσίας συγκρούονται με 
την έμπνευση και τον παντοτινό έρωτα

Μια παράξενη πρόσκληση σε μια γκαλερί οδηγεί έναν συγγραφέα στα χνάρια της Εμμέλια, του νεανικού 
του έρωτα, και τότε θα πέσει στα χέρια του ένα σημείωμά της: 

Τυρρηνική θάλασσα, νήσος Πόντζα, 30-6-1979.

Κάποτε είχα ακούσει τον πατέρα μου να λέει πως τίποτε δεν κρατάει για πάντα στη ζωή. Τίποτε… εκτός 
από τις τύψεις. Έπρεπε να περάσουν χρόνια ολόκληρα μέχρι να καταλάβω το νόημα εκείνων των λέξεων… 
Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία της ζωής, ώσπου να νιώσει τη βρομερή ανάσα του θανάτου να 
ψιθυρίζει το όνομά του. Δεν φοβάμαι πια, μαμά. Το μόνο που αισθάνομαι είναι κούραση και μια γλυκιά 
προσμονή πως πολύ σύντομα τα φαντάσματα που στοίχειωσαν τη νιότη μου θα με αφήσουν επιτέλους 
ελεύθερη. Το όνομά μου είναι Εμμέλια, κι όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές θα είμαι ήδη νεκρή.

Αυτοκτονία ή δολοφονία; Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατο της Εμμέλια, κόρης του πανίσχυρου 
βιομήχανου Φραντσέσκο Σόρντι, ένας συγγραφέας και μία αστυνόμος αναζητούν την απάντηση.

Με σαγηνευτική γραφή η χαρισματική συγγραφέας πλέκει ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με φόντο τις πιο 
σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης Ιστορίας της Ιταλίας…

Η Μαρία Καραγιάννη γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στην Καλαμάτα. Το 2003 αποφοίτησε 
από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και λίγο μετά πέρασε τις πύλες της Νομικής Σχολής 
Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα οικονομικά. Εξισορροπεί την καθημερινότητά της με την 
έμπνευση και την ευαισθησία της συγγραφής. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες και, με κάθε ευκαιρία, 
στριμώχνει όνειρα και προσδοκίες σε μια μικρή βαλίτσα και ταξιδεύει στις πόλεις του κόσμου. Το 2015 
εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστόρημα, Στη σκιά της σιωπής, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και 
μεταφράστηκε στα αγγλικά και τα κινέζικα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο 
mariakaragianniauthor@gmail.com και στο Facebook, στη σελίδα Μαρία Καραγιάννη - Συγγραφέας.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Έργα οδοποιίας Α/Α: 34

Συγγραφέας Stephen King (ως Richard Bachman) ISBN: 978-960-461-798-2

Είδος: Θρίλερ

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

«Άκουγα τον εαυτό μου. Αλλά, μέσα τους, οι άνθρωποι μιλούν μια διαφορετική γλώσσα.»

Για τον Μπάρτον Ντόους πλησιάζει το τέλος. Η προέκταση του αυτοκινητόδρομου 748 θα ισοπεδώσει την 
ίδια του την ύπαρξη. Όχι μόνο θα περάσει πάνω από το καθαριστήριο όπου βγάζει το ψωμί του, αλλά θα 
γκρεμίσει και το σπίτι που ζει.

Ξαφνικά, στο μυαλό του Μπαρτ συμβαίνει κάτι για το οποίο δεν θα μπορούσαν –ούτε κατά διάνοια– να 
είναι προετοιμασμένοι οι άκαρδοι γραφειοκράτες: ένα ολοκληρωτικό βραχυκύκλωμα των εγκεφαλικών 
συνάψεων που εμποδίζουν έναν συνηθισμένο, φιλήσυχο άνθρωπο να στραφεί στη βία.

Έτσι, ενώ οι αμείλικτοι «τροχοί της προόδου» –και ένα συνεργείο κατεδαφίσεων– συνεχίζουν το έργο τους 
στη γειτονιά του, εκείνος είναι αποφασισμένος να μην παραδώσει τίποτα χωρίς μάχη. Για την ακρίβεια, 
είναι πανέτοιμος να πυροδοτήσει μια εκρηκτική αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του Νόμου που έχουν 
εκστρατεύσει εναντίον του.

«Ο Στίβεν Κινγκ ξέρει πολύ καλά πώς να υπνωτίζει τον αναγνώστη –όποιο όνομα κι αν χρησιμοποιεί.» 
–Chicago Sun-Times

Ο Στίβεν Κινγκ είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας. Έχει γράψει πάνω από 50 
μυθιστορήματα, 200 διηγήματα και δοκίμια, με πωλήσεις άνω των 350.000.000 αντιτύπων. Στα έργα του, 
πολλά από τα οποία έγιναν ταινίες ή σειρές, συγκαταλέγονται τα Κάρι, Το Αυτό, Σάλεμς Λοτ, Το Κοράκι, 
Skeleton Crew, το έπος του Μαύρου Πύργου, Η Λάμψη, Το Πράσινο Μίλι, Μίζερι, Στάσου πλάι μου, 
Καρδιές στην Ατλαντίδα, Ο Θόλος. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία Bram Stoker και Locus, από τη Βρετανική, 
Αμερικανική και Διεθνή Ένωση Συγγραφέων Τρόμου, με το Μετάλλιο Διακεκριμένης Συνεισφοράς στα 
Αμερικανικά Γράμματα και με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών των ΗΠΑ, ενώ τo 2016 τιμήθηκε από τη 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το Σύνολο του Έργου του.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ο κήπος του χειμώνα Α/Α: 35

Συγγραφέας Kristin Hannah ISBN: 978-960-461-742-5

Είδος: Ιστορικό - Εποχής

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Λένινγκραντ, 1941. Μια πόλη άλλοτε ονειρεμένη, τώρα πολιορκείται από τους Ναζί –θαμμένη στο χιόνι, 
αποκομμένη από κάθε βοήθεια… Μια πόλη γεμάτη γυναίκες που πασχίζουν απεγνωσμένα να σώσουν τα 
παιδιά τους και τον εαυτό τους –με κάθε τίμημα…

Σιάτλ, 2000. Η Άνια Γουίτσον χάνει τον σύζυγό της και νιώθει μεμιάς τα χρόνια και τη θλίψη να τη 
βαραίνουν αβάσταχτα. Είναι πια ώρα ν’ απλώσει το χέρι στις αποξενωμένες κόρες της. Σιγά σιγά, 
διστακτικά, αρχίζει να τους εξιστορεί ένα παραμύθι για μια όμορφη μικρή Ρωσίδα που ζούσε σε μια μαγική 
πόλη πριν από μια ολόκληρη ζωή…

Η Νίνα και η Μέρεντιθ έχουν ακούσει πολλές φορές την αρχή του παραμυθιού, αλλά ποτέ το τέλος. Αυτή 
τη φορά, αποφασισμένες να βρουν την αλήθεια πίσω από τον μύθο, θα πιέσουν τη μητέρα τους να διηγηθεί 
ολόκληρη την ιστορία. Και θα ανακαλύψουν ένα μυστικό τόσο αδιανόητο που θα τις ταράξει συθέμελα 
–και θα τις κάνει να δουν με άλλα μάτια τη μητέρα τους, την οικογένειά τους, αλλά και τη δική τους ζωή.

Ο Κήπος του Χειμώνα είναι μια επική ιστορία αγάπης στη Ρωσία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και 
μια ιστορία για τους ακατάλυτους δεσμούς ανάμεσα στις γυναίκες –μητέρες, κόρες, αδερφές– την ενοχή και 
την εξιλέωση. Είναι μια ιστορία για τον πόλεμο –όχι των ηρώων, αλλά των απλών ανθρώπων που τον 
κουβαλούν μέσα τους ακόμη κι όταν έχει πια από καιρό τελειώσει.

H Kristin Hannah έχει γράψει περισσότερα από είκοσι μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έχουν μπει στη 
λίστα των best seller των New York Times. Πρώην δικηγόρος που εγκατέλειψε την καριέρα της για να γίνει 
συγγραφέας, ζει με τον σύζυγο και τον γιο της στις ΗΠΑ, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στις βόρειες 
ακτές του Ειρηνικού και τη Χαβάη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτή στο www.kristinhannah.com 
ή στο Facebook.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Βουβές κραυγές Α/Α: 36

Συγγραφέας Ann Cleeves ISBN: 978-960-461-485-1

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Οι νεκροί δεν έχουν φωνή

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του βιβλίου της Υγρός Θάνατος, η συγγραφέας Ann Cleeves φέρνει πάλι 
κοντά μας την αντισυμβατική ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ. Ευέξαπτη, πεισματάρα, μοναχική, αλλά με 
δαιμόνιο ένστικτο, η Βέρα καλείται να λύσει άλλο ένα σκοτεινό μυστήριο…

Η Βέρα είδε ότι στην αίθουσα του χαμάμ ήταν και μια γυναίκα που καθόταν στη γωνία με τα γόνατα 
λυγισμένα και τα πόδια της να ακουμπάνε στο μαρμάρινο παγκάκι. Το κεφάλι της έγερνε προς τα πίσω και 
η Βέρα σκέφτηκε ότι η γυναίκα αυτή φαινόταν τελείως χαλαρωμένη. Τη ζήλεψε. Η απόλυτη χαλάρωση 
ήταν κάτι που σπάνια πετύχαινε…

Ο ατμός είχε διαλυθεί κάπως και η Βέρα είδε ότι η γυναίκα ήταν γύρω στα σαράντα και όχι ηλικιωμένη. 
Είχε κοντά σγουρά μαλλιά και φορούσε ένα απλό μπλε μαγιό. Αδύνατη με μακριά, γυμνασμένα πόδια. 
Μόνο κάποια στιγμή που ένα αόρατο ρεύμα αέρα διέλυσε και πάλι τη θολούρα κατάλαβε η Βέρα ότι η 
παρέα της ήταν αφύσικα ακίνητη και χλωμή. Η γυναίκα που ήταν αντικείμενο του φθόνου της ήταν νεκρή.

Η Βέρα είναι ενθουσιασμένη που έχει άλλη μια υπόθεση στα χέρια της. Τελικά, ο θάνατος την κάνει να 
αισθάνεται ζωντανή όσο ποτέ. Όταν μάλιστα αποκαλύπτεται ότι το θύμα δούλευε ως κοινωνική λειτουργός 
και ήταν μπλεγμένη σε μια ανατριχιαστική υπόθεση με ένα μικρό παιδί, τότε γίνεται φανερό ότι τα δύο 
αυτά γεγονότα έχουν κάποια σχέση. Τα φαινόμενα όμως, ως συνήθως, απατούν…

Η συγγραφέας: Η Ann Cleeves εργάστηκε ως δικαστικός επιμελητής, ως μαγείρισσα σε παρατηρητήριο 
πτηνών, αλλά και στην ακτοφυλακή, προτού ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων. Το 2006 η Ann κέρδισε το 
εξαιρετικά σημαντικό βραβείο λογοτεχνίας Duncan Lawrie Dagger στην κατηγορία Καλύτερου 
Αστυνομικού Μυθιστορήματος για το βιβλίο της Raven Black. Η συγγραφέας ζει στο Νορθ Τάινσαϊντ της 
βορειοανατολικής Αγγλίας.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Γυάλινο δωμάτιο Α/Α: 37

Συγγραφέας   Ann Cleeves ISBN: 978-960-461-561-2

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Άλλο ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Ann Cleeves με την απρόβλεπτη ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ!  
Μετά τον Υγρό Θάνατο τις Βουβές Κραυγές το Ένοχο Μυστικό και την Παγίδα για Κοράκια, η 
αντισυμβατική ντετέκτιβ με το δαιμόνιο ένστικτο καλείται να διαλευκάνει άλλη μια σκοτεινή υπόθεση…

Μάλιστα, αυτή τη φορά, η ιστορία είναι γραμμένη με αίμα…

Η ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ δεν είναι άνθρωπος που κάνει εύκολα φίλους. Όμως τους χίπηδες γείτονές 
της, που της προσφέρουν τακτικά σπιτική μπίρα και παρέα, τους ανέχεται πολύ περισσότερο από κάποιους 
άλλους. Όταν λοιπόν εξαφανίζεται η νεαρή γειτόνισσά της, η ντετέκτιβ νιώθει ότι έχει χρέος να ανακαλύψει 
τι συνέβη.

Δεν δυσκολεύεται να την εντοπίσει στο Σπίτι του Συγγραφέα, ένα εξοχικό καταφύγιο όπου επίδοξοι 
συγγραφείς συγκεντρώνονται για να δουλέψουν στα μυθιστορήματά τους, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται 
όταν ανακαλύπτει εκεί ένα πτώμα και τη γειτόνισσά της μ’ ένα μαχαίρι στο χέρι…

Παρόλο που, σύμφωνα με τους κανόνες, την έρευνα θα πρέπει να την αναλάβει κάποιος συνάδελφός της, η 
υπόθεση είναι πολύ δελεαστική και η Βέρα ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που ακολουθούσε κανόνες. Έτσι 
ξεκινά η καταδίωξη ενός επιδέξιου κι επικίνδυνου δολοφόνου που φαίνεται να εμπνέεται τους φόνους του 
από τις σελίδες των βιβλίων.

Η Ann Cleeves ζει στο Νορθ Τάινσαϊντ της βορειοανατολικής Αγγλίας. Το 2006 κέρδισε το εξαιρετικά 
σημαντικό βραβείο λογοτεχνίας Duncan Lawrie Dagger στην κατηγορία Καλύτερου Αστυνομικού 
Μυθιστορήματος για το βιβλίο της Raven Black. Τρία από τα μυθιστορήματα της Ann Cleeves με 
πρωταγωνίστρια την ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ –τα Υγρός θάνατος, Ένοχο παρελθόν και Παγίδα για 
κοράκια, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος– έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη, σε 
τηλεοπτική σειρά του δικτύου ITV με πρωταγωνίστρια την Μπρέντα Μπλέιθιν [Brenda Blethyn].



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η αίθουσα χορού Α/Α: 38

Συγγραφέας Anna Hope ISBN: 978-960-461-786-9

Είδος: Κοινωνικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Τους χωρίζουν ψηλοί τοίχοι και καγκελόφραχτα παράθυρα.

Όμως μία φορά την εβδομάδα είναι ελεύθεροι να χορεύουν.

Αγγλία, 1911: Στο άσυλο Σάρστον, όπου άντρες και γυναίκες κρατούνται χωριστά πίσω από ψηλούς 
τοίχους και καγκελόφραχτα παράθυρα, υπάρχει μια πανέμορφη αίθουσα χορού.
Κάθε Παρασκευή, οι τρόφιμοι συγκεντρώνονται εκεί και χορεύουν.

Ο Τζον και η Έλλα –δυο άνθρωποι που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται εκεί– συναντιούνται σ’ αυτή την 
αίθουσα και ο χορός αλλάζει τη ζωή τους για πάντα.

Ο Τζον αρχίζει να της γράφει γράμματα, αγνοώντας ότι η Έλλα δεν ξέρει ανάγνωση. Εκείνη βρίσκει μια 
φίλη να της τα διαβάζει και τα λόγια του γίνονται η δύναμή της.

Οι Παρασκευές, που περιμένουν με λαχτάρα ν’ αγγίξουν ο ένας τον άλλον, γίνονται ο λόγος για να 
συνεχίσουν να ζουν. Και η αγάπη που θεριεύει ανάμεσά τους γίνεται εξέγερση και επιβεβαίωση της 
ανθρωπιάς που τους αρνούνται.

Εμπνευσμένη από μια πραγματική ιστορία Η Αίθουσα χορού θα σας συγκινήσει και θα αγγίξει τις πιο 
ευαίσθητες χορδές σας.

«Η βρετανική εκδοχή της Φωλιάς του κούκου.» –The Times

Η Άννα Χόουπ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη 
Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών. To πρώτο μυθιστόρημά της με τίτλο Wake, το οποίο θα 
κυκλοφορήσει το 2018 από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, ήταν στη βραχεία 
λίστα των National Book Awards στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, στη βραχεία λίστα για 
το Historical Writers’ Association Debut Crown, υποψήφιο για το Walter Scott Prize for Historical Fiction 
και έχει ήδη εκδοθεί σε 11 χώρες. Η Αίθουσα χορού είναι το δεύτερο μυθιστόρημά της και το εμπνεύστηκε 
από την αληθινή ιστορία του Ιρλανδού προπάππου της. Μπορείτε να ακολουθήσετε την Άννα στο Twitter: 
Anna_Hope.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ξεχασμένα κορίτσια Α/Α: 39

Συγγραφέας Sara Blaedel ISBN: 978-960-461-707-4

Είδος: Αστυνομικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Ένα κλασικό σκανδιναβικό νουάρ που θα συναρπάσει τους φαν του καλού αστυνομικού μυθιστορήματος!

Η αστυνομία βρίσκει σε ένα δάσος το πτώμα μιας άγνωστης γυναίκας. Η Λουίσε Ρικ, επικεφαλής του 
Τμήματος Ειδικών Ερευνών, ανακαλύπτει ότι το θύμα είχε μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα για κορίτσια με 
νοητική υστέρηση, όπου την είχε εγκαταλείψει η οικογένειά της. Την ίδια μοίρα είχαν και τα άλλα κορίτσια 
του ιδρύματος, και γι' αυτό ήταν γνωστά ως «ξεχασμένα κορίτσια».

Όμως η Λουίσε σύντομα ανακαλύπτει κάτι αλλόκοτο: η νεκρή είχε μια δίδυμη αδελφή και πριν από τριάντα 
και πλέον χρόνια είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά θανάτου και για τα δύο κορίτσια.

Η έρευνα της Λουίσε παίρνει σταδιακά μια παράξενη και ανησυχητική τροπή που τη φέρνει όλο και πιο 
κοντά στο σπίτι των παιδικών της χρόνων. Καθώς έρχονται στο φως κι άλλα εγκλήματα που είχαν 
διαπραχθεί στο δάσος, θα αναγκαστεί να έρθει αντιμέτωπη μ’ ένα τρομερό γεγονός από το παρελθόν της, το 
οποίο είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια να ξεχάσει….

Στα Ξεχασμένα κορίτσια η συγγραφέας ξεδιπλώνει άλλη μια φορά το πλούσιο ταλέντο της και μας 
προσφέρει ένα ανατριχιαστικό θρίλερ γεμάτο αγωνία και μυστήριο.

Η Σάρα Μπλέντελ θεωρείται η «Βασίλισσα του Εγκλήματος» της Δανίας, ενώ η σειρά των βιβλίων της με 
ηρωίδα τη Λουίσε Ρικ είναι από τις πιο αγαπημένες του είδους διεθνώς. Έχει ψηφιστεί τέσσερις φορές η 
δημοφιλέστερη συγγραφέας της Δανίας, ενώ το 2015 απέσπασε το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο της 
χώρας, το De Gyldne Laurbær.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Γυναίκα από μετάξι Α/Α: 40

Συγγραφέας Dinah Jefferies ISBN: 978-960-461-765-4

Είδος: Ιστορικό - Εποχής

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Δυο αδελφές, δυο κόσμοι… και μια επιλογή που μοιάζει αδύνατη

1952, Γαλλική Ινδοκίνα.

Η ατίθαση Νικόλ ζει στη σκιά της Σιλβί, της μεγαλύτερης αδελφής της. Όταν ο πατέρας τους, ένας 
πλούσιος έμπορος μεταξιού, αφήνει στη Σιλβί την οικογενειακή επιχείρηση, σ’ εκείνη δίνει μόνο ένα παλιό 
κατάστημα υφασμάτων στη βιετναμέζικη συνοικία του Ανόι. Η Νικόλ ξανανοίγει με πείσμα το 
εγκαταλειμμένο μαγαζί, του δίνει ζωή και σύντομα γοητεύεται από την πολύβουη, γραφική γειτονιά…

Στο Ανόι, όμως, βράζει το μίσος για τους Γάλλους. Όταν ξεσπάσει η εξέγερση, η Νικόλ, μισή Γαλλίδα και 
μισή Βιετναμέζα, θα βρεθεί ανάμεσα σε δυο κόσμους, ανάμεσα στην οικογένειά της και τους φίλους της, 
και ανάμεσα σε δύο άντρες: τον Τραν, τον φλογερό επαναστάτη, και τον Μαρκ, έναν αινιγματικό 
Αμερικανό τον οποίο διεκδικεί και η Σιλβί. Ποιον μπορεί να εμπιστευτεί, όμως, την ώρα που ο κόσμος 
γύρω της καταρρέει και όλοι μοιάζουν να φορούν προσωπεία;

Μια συναρπαστική ιστορία σκοτεινών μυστικών, αδελφικής αντιζηλίας και αγάπης πέρα από τα όρια, στο 
φόντο μιας μαγευτικής χώρας που διψά για ελευθερία…

Η Dinah Jefferies γεννήθηκε στη Μαλαισία το 1948. Από εννέα ετών ζει στην Αγγλία, αλλά αγαπάει βαθιά

τη νοτιοανατολική Ασία και την Άπω Ανατολή και ταξιδεύει συχνά σ’ αυτά τα μέρη. Το 1985, ο ξαφνικός 
θάνατος του δεκατετράχρονου γιου της άλλαξε τη ζωή της. Σήμερα ζει στο Γκλοστερσίαρ με τον άντρα της. 
Το προηγούμενο βιβλίο της, Η νύφη της Κεϋλάνης, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, έγινε 
Νο 1 best seller στην Αγγλία και είναι υπό έκδοση σε 21 χώρες. Η Jefferies αρθρογραφεί συχνά στην 
Guardian και άλλες εφημερίδες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή στο 
www.dinahjefferies.com ή να την ακολουθήσετε στο Twitter@DinahJefferies..



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Το Αηδόνι Α/Α: 41

Συγγραφέας Kristin Hannah ISBN: 978-960-461-689-3

Είδος: Ιστορικό - Εποχής

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

87 εβδομάδες στη λίστα των best seller των New York Times

• #1 στη λίστα της Wall Street Journal
• Καλύτερο ιστορικό μυθιστόρημα στο Goodreads
• Στα καλύτερα βιβλία του Amazon για το 2015

«Λάτρεψα το ''Αηδόνι'' της ταλαντούχας Kristin Hannah: υπέροχοι ήρωες, εξαιρετική πλοκή, δυνατά 
συναισθήματα. Τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από ένα μυθιστόρημα;» - Ιζαμπέλ Αλιέντε

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, ένας ύμνος στις αντοχές της ανθρώπινης ψυχής και στη δύναμη των 
γυναικών.

Γαλλία, 1939. Στο χωριό Καριβό, η Βιαν αποχαιρετά τον σύζυγό της Αντουάν, που φεύγει για το μέτωπο. 
Οι Γερμανοί εισβάλλουν με ορδές στρατιωτών, τανκς και αεροπλάνα, που σκοτεινιάζουν τον ουρανό και 
βομβαρδίζουν αθώους.

Όταν επιτάσσουν το σπίτι της, εκείνη και η κόρη της υποχρεώνονται να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη με 
τον εχθρό. Χωρίς τρόφιμα, χρήματα και ελπίδες, η Βιαν αναγκάζεται να πάρει τη μια σκληρή απόφαση μετά 
την άλλη για να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της.

Η 18χρονη αδερφή της, η Ιζαμπέλ, γνωρίζει έναν γοητευτικό παρτιζάνο και τον ερωτεύεται όπως μόνο οι 
έφηβοι μπορούν –απόλυτα. Όταν εκείνος την προδίδει, η Ιζαμπέλ προσχωρεί στην Αντίσταση χωρίς 
δεύτερη σκέψη.

Το Αηδόνι είναι η ιστορία δύο αδερφών που τις χωρίζουν η διαφορά ηλικίας, οι εμπειρίες, τα ιδανικά, τα 
πάθη και οι περιστάσεις, και κάθε μια τους ακολουθεί τη δική της επικίνδυνη διαδρομή προς την επιβίωση, 
την αγάπη και την ελευθερία.

Με θάρρος, γοητευτική γραφή και διεισδυτική ματιά, η πολυδιαβασμένη συγγραφέας Kristin Hannah 
αποτυπώνει το επικό πανόραμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φωτίζει ένα κομμάτι της Ιστορίας 
που βλέπουμε σπάνια: τον πόλεμο των γυναικών.

Η KRISTIN HANNAH έχει γράψει είκοσι δύο μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία φιγουράρουν στις 
λίστες μπεστ σέλερ των New York Times. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτή στο 
www.kristinhannah.com ή στο Facebook.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ο δρόμος για την ευτυχία Α/Α: 42

Συγγραφέας Natalio Grueso ISBN: 978-960-461-757-9

Είδος: Κοινωνικό

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Μια μαγευτική ιστορία για την ευτυχία και την ανθρώπινη ψυχή

Κάθε απόγευμα, όταν ο ήλιος χανόταν στη δύση, μια νεαρή Γιαπωνέζα με δειλό χαμόγελο και μελιά μάτια 
καθόταν στο γραφειάκι της και άνοιγε τα γράμματα που έβρισκε στο γραμματοκιβώτιό της…

Δεν είχε σημασία αν ήσουν όμορφος ή άσχημος, πλούσιος ή φτωχός, άνδρας ή γυναίκα, εύθυμος ή 
βασανισμένος, δυνατός ή αδύναμος… Το μόνο που μετρούσε εκεί ήταν οι λέξεις, ο χαραγμένος στίχος, το 
συναίσθημα που ξεχείλιζε πάνω στο χαρτί. Σύμφωνα με τους κανόνες του σύμπαντος της νεαρής 
Γιαπωνέζας, ο συγγραφέας της ιστορίας που θα κατάφερνε να τη συγκινήσει θα ήταν και ο εκλεκτός. Αυτό 
συνέβαινε κάθε βράδυ… και η Κέικο, η νεαρή Γιαπωνέζα, κοιμόταν με τον εκλεκτό.

Η νεαρή Γιαπωνέζα, ένας γοητευτικός εραστής πλούσιων κυριών, ένας συνταγογράφος βιβλίων, ένας 
μυστηριώδης ονειροκυνηγός… Όλοι τους παλεύουν με τους δαίμονές τους, αναμετρώνται με το πεπρωμένο 
τους και –χωρίς να το αντιλαμβάνονται– καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν την ευγενέστερη απ’ όλες τις 
φιλοδοξίες: να κάνουν τους άλλους ευτυχισμένους.

Με μια αύρα που μαγεύει και υπνωτίζει, αυτό το συγκινητικό μυθιστόρημα του Νατάλιο Γκρουέσο 
ταξιδεύει τον αναγνώστη από το Παρίσι έως το Μπουένος Άιρες και από τη Βενετία έως την Ινδοκίνα.

Ο Νατάλιο Γκρουέσο έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πολιτιστική διαχείριση και τις διεθνείς σχέσεις, και 
έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε φορείς διεθνούς εμβέλειας. Έχει διατελέσει διευθυντής του Ισπανικού 
Θεάτρου (Teatro Espanol) και καλλιτεχνικός διευθυντής των τεχνών του θεάματος για την πόλη της 
Μαδρίτης. Ο δρόμος για την ευτυχία είναι το πρώτο του μυθιστόρημα.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Πώς να αλλάζετε τη γνώμη των άλλων Α/Α: 43

Συγγραφέας Rob Jolles ISBN: 978-960-461-662-6

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Σίγουρα γνωρίζετε πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη από μια αλλαγή στη ζωή τους. Ωστόσο, παρά τις 
καλοπροαίρετες προσπάθειές σας να τους ωθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, εκείνοι αντιστέκονται. Ο 
λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι άνθρωποι ενστικτωδώς φοβούνται την αλλαγή.

Ως πωλητής, πατέρας, φίλος και σύμβουλος, ο Ρομπ Τζόλες γνωρίζει πολύ καλά αυτό το σενάριο. 
Βασιζόμενος στο εξαιρετικά επιτυχημένο παρελθόν του στις πωλήσεις και μετά από δεκαετίες ερευνών, 
περιγράφει μια απλή, εφαρμόσιμη, προβλέψιμη, αλλά και έντιμη διαδικασία που θα σας δώσει τη 
δυνατότητα να καθοδηγήσετε τους άλλους ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι ποιες αλλαγές είναι αναγκαίο να 
κάνουν και γιατί.

Μέσα από παραστατικές ιστορίες –άλλοτε αστείες, άλλοτε συγκινητικές, αλλά πάντα διαφωτιστικές– ο 
Ρομπ Τζόλες θα σας μυήσει στα μυστικά της άσκησης επιρροής με ηθικό τρόπο.

Ό,τι κι αν ελπίζετε να πετύχετε –να κλείσετε μια πώληση, να βελτιώσετε μια σχέση, ή κάτι άλλο– οι σοφές 
συμβουλές του Τζόλες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι η αλλαγή της γνώμης των άλλων είναι κατά 
βάθος μια πράξη ενδιαφέροντος και ότι προϋποθέτει να συμμεριστείτε το πρόβλημα του άλλου.

Ο Rob Jolles είναι πρόεδρος της Jolles Associates, Inc., μιας εταιρείας παροχής συμβουλών και 
εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε διακεκριμένος πωλητής και 
εκπαιδευτής πωλητών στις εταιρείες New York Life και Xerox, και έχει να επιδείξει περισσότερα από 
τριάντα χρόνια πείρας στην τέχνη της αλλαγής της γνώμης των άλλων. Είναι συγγραφέας τεσσάρων 
βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το Customer Centered Selling.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Η δίαιτα Sirt Α/Α: 44

Συγγραφέας  Aidan Goggins και Glen Matten ISBN: 978-960-461-752-4

Είδος: Υγεία - Διατροφή

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Χάστε 3 κιλά σε 7 ημέρες!
Το επαναστατικό πρόγραμμα διατροφής για υγεία και απώλεια βάρους

Σε αυτό το επαναστατικό βιβλίο, οι ειδικοί στη διατροφή Aidan Goggins και Glen Matten μάς 
αποκαλύπτουν πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις λιποδιαλυτικές δυνάμεις του σώματός μας 
καταναλώνοντας τροφές που είναι πλούσιες σε συγκεκριμένες φυτοχημικές ουσίες.

Αυτές οι εκπληκτικές τροφές είναι γνωστές ως «σιρτοτροφές». Βασισμένη στη συστηματική επιστημονική 
έρευνα των συγγραφέων, η δίαιτα των σιρτουινών δοκιμάστηκε σε ένα από τα πιο περιζήτητα και «κλειστά» 
κέντρα υγείας του Λονδίνου, όπου και παρέμενε έως τώρα ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Οι πελάτες που ακολούθησαν τη δίαιτα Sirt βίωσαν σταθερή και εκπληκτική επιτυχία: απώλεια τουλάχιστον 
3 κιλών σε 7 ημέρες, με παράλληλη αύξηση στη μυϊκή τους μάζα.

«Οι θαυματουργές τροφές που επιταχύνουν το αδυνάτισμα.» – DAILY MAIL

Ο Έινταν Γκόγκινς είναι ένας από τους πλέον περιζήτητους ειδικούς στην Ευρώπη στον τομέα της υγείας, 
με πελάτες γιατρούς και γνωστές διασημότητες. Σπούδασε φαρμακοποιός και διατροφολόγος, είναι 
ενθουσιώδης οπαδός του υγιεινού τρόπου ζωής και, ως σύμβουλος αθλητικής διατροφής, συνέβαλε στην 
επιτυχία πολλών επαγγελματιών αθλητών. Είναι επίσης εξέχων σχολιαστής θεμάτων υγείας και 
βραβευμένος συγγραφέας.

Ο Γκλεν Μάτεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη διατροφική ιατρική, λάτρης του καλού φαγητού και 
εξίσου εξπέρ της διατροφής. Ήταν επικεφαλής σε διάφορες επιτυχημένες κλινικές της Βρετανίας για 
περισσότερα από δέκα χρόνια, και στους πελάτες του περιλαμβάνονται επαγγελματίες αθλητές και 
διασημότητες. Είναι επίσης βραβευμένος συγγραφέας,



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Οι χειρότερες αποφάσεις της Ιστορίας Α/Α: 45

Συγγραφέας Stephen Weir ISBN: 978-960-461-305-2

Είδος: Εκλαϊκευμένη Ιστορία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο τις μεγαλύτερες γκάφες που έγιναν στο πέρασμα των 
αιώνων –καθώς και τους ανθρώπους που «κατόρθωσαν» να γραφούν στην Ιστορία για αυτές.

Αυτή η νέα, πλούσια εικονογραφημένη έκδοση είναι εξ ολοκλήρου έγχρωμη και περιέχει άφθονες 
φωτογραφίες, χάρτες και πίνακες, για μια ακόμα πιο ευχάριστη αναγνωστική εμπειρία.

Μερικά μόνο από τα ιστορικά ατοπήματα που περιγράφονται στο βιβλίο είναι:

•Ο Μενέλαος και η χαμένη του σύζυγος.
•Ο Νέρωνας και ο εμπρησμός της Ρώμης.
•Η Σοβιετική πυρηνική κληρονομιά: Τσερνόμπιλ.
•Η ενίσχυση του Οσάμα Μπιν Λάντεν από την ίδια τη CIA.
•Το πρόβλημα του 2000 στους υπολογιστές –που δεν συνέβη ποτέ.
•Το φονικό τσουνάμι της νοτιοανατολικής Ασίας, που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί.

Ο συγγραφέας και εκδότης Στίβεν Γουέιρ έχει συνεργαστεί με πολλές ξεχωριστές προσωπικότητες, όπως ο 
βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Αυστραλός μυθιστοριογράφος Πάτρικ Γουάιτ, ο διάσημος Βρετανός 
ιστορικός στρατιωτικών θεμάτων Τζον Κίγκαν, και ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Τα μεγαλύτερα λάθη της Ιστορίας Α/Α: 46

Συγγραφέας Ian Whitelaw ISBN: 978-960-461-600-8

Είδος: Εκλαϊκευμένη Ιστορία

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Τα μεγαλύτερα λάθη της ιστορίας και οι άνθρωποι που τα διέπραξαν

Αν ο δρόμος προς την Κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις, τότε ο δρόμος προς την 
απόλυτη καταστροφή είναι στρωμένος με αποφάσεις που, εκ πρώτης όψεως, φαίνονταν έξυπνες κινήσεις…

Ξεκινώντας από την απαρχή του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη, στο βιβλίο αυτό περιγράφονται πενήντα 
ολέθριες αποφάσεις που πήραν οι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων, με χρονολογική σειρά.

Ο Ian Whitelaw ρίχνει άπλετο φως στις συνθήκες κάθε εποχής και τις συνέπειες των λανθασμένων 
αποφάσεων που άλλαξαν τη μοίρα μιας χώρας ή ενός ολόκληρου πολιτισμού.

Μεταξύ άλλων, περιγράφονται:

•    Στρατιωτικές γκάφες, όπως η απόφαση της Ιαπωνίας να επιτεθεί στο Περλ Χάρμπορ για να κρατήσει τις 
ΗΠΑ έξω από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ή η εικοσαετής εμπλοκή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ εξαιτίας των 
αμερικανικών φόβων για την εξάπλωση του κομμουνισμού.
•    Ολέθριες αποφάσεις «εις το όνομα του Κυρίου», όπως το μεγάλο σχίσμα Ανατολής-Δύσης ή η απόφαση 
του πάπα να αφορίσει τον Μαρτίνο Λούθηρο με συνέπεια να χάσει τη μισή Ευρώπη.
•    Πολιτικά ατοπήματα, όπως η απόφαση του Σαρλ Ντε Γκολ να συγκρουστεί με τους Γάλλους φοιτητές ή 
η επιβολή του κεφαλικού φόρου από τη Μάργκαρετ Θάτσερ –επιλογές που κόστισαν και στους δύο την 
πολιτική τους καριέρα.
•    Ανθρώπινες αποφάσεις που οδήγησαν σε περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως οι γεωτρήσεις στον 
Κόλπο του Μεξικού ή η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων στις σεισμογενείς ακτές της Ιαπωνίας.

Μια πλούσια εικονογραφημένη έκδοση, εξ ολοκλήρου έγχρωμη, με άφθονες φωτογραφίες και χάρτες που 
ζωντανεύουν τα κεφάλαια! Ετοιμαστείτε για μια απολαυστική αναγνωστική εμπειρία…

Ο Ίαν Χουάιτλοου είναι έμπειρος επιμελητής βιβλίων και συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων. Ζει σε ένα 
μικρό αγρόκτημα στη νήσο Βανκούβερ του Καναδά μαζί με τη σύζυγό του. Σπούδασε, μεταξύ άλλων, 
χημεία, φυσική, και βιολογία, και πήρε το πτυχίο του στην ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Μικρά παιδιά, μεγάλα ταλέντα Α/Α: 47

Συγγραφέας Cornelia Nitsch ISBN: 978-960-461-317-5

Είδος: Γονείς και παιδιά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Διαγνώστε, καλλιεργήστε, και αναδείξτε τις έμφυτες κλίσεις του παιδιού σας

Η Κορνέλια Νιτς, συγγραφέας πολλών επιτυχημένων βιβλίων με θέμα την ανατροφή των παιδιών, 
ασχολείται σε αυτό το βιβλίο με τους τρόπους διάγνωσης των κλίσεων των παιδιών και τη σωστή 
καλλιέργειά τους όταν τα παιδιά είναι ακόμη στη σχολική ηλικία. Όλοι οι γονείς γνωρίζουν πόσο σημαντικό 
είναι να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα ταλέντα του παιδιού τους, επειδή η διάγνωση και η στοχευμένη ανάδειξη 
των έμφυτων κλίσεων ενός παιδιού θα φέρουν επιτυχίες για το παιδί και το σωστό επαγγελματικό 
προσανατολισμό του.

Η συγγραφέας αρχίζει από το πρώτο βήμα –πώς θα αναγνωρίσετε ποια είναι τα ταλέντα και οι έμφυτες 
κλίσεις του παιδιού και σε ποιους τομείς πρέπει να αναζητήσετε τις ιδιαίτερες ικανότητές του: στη 
συναισθηματική ευφυΐα, τη λογική σκέψη, τις αθλητικές ικανότητες, το ταλέντο στις ξένες γλώσσες, τη 
μουσική κλίση, την αγάπη για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, το καλλιτεχνικό ταλέντο; Δεν 
σταματάει όμως εκεί, αφού προσφέρει πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να αναπτύξετε τα 
ταλέντα του παιδιού σας χωρίς να το παραφορτώσετε.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Χρειάζονται όρια τα παιδιά; Α/Α: 48

Συγγραφέας Gerlinde Unverzagt ISBN: 978-960-461-434-9

Είδος: Γονείς και παιδιά

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Χρήσιμες συμβουλές για να μη γίνουν τα παιδιά σας «μικροί τύραννοι»

Για να μπορέσουν τα παιδιά να ενταχθούν στον κόσμο μας χρειάζονται όχι μόνο ελεύθερους χώρους, μέσα 
στους οποίους θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, αλλά και όρια, που θα τους προσφέρουν σημεία αναφοράς 
και θα τα βοηθήσουν να προσανατολιστούν. Ως γονείς, ένας από τους σημαντικότερους ρόλους μας είναι να 
χαράζουμε την κατεύθυνση, να διατυπώνουμε αξιόπιστους κανόνες και να είμαστε συνεπείς.

Ωστόσο, το να θέτουμε όρια δεν είναι πάντοτε εύκολο, καθώς η αντιπαράθεση με τα παιδιά μας απαιτεί 
μεγάλη υπομονή, δύναμη και αντοχή!

Το βιβλίο αυτό, με προσεκτικά μελετημένο τρόπο και μέσα από πρακτικά παραδείγματα, θα σας βοηθήσει 
να καθορίσετε τους δικούς σας ιδιαίτερους οικογενειακούς κανόνες και θα σας δείξει πώς να τους 
εφαρμόσετε με φιλικό, σαφή και αποφασιστικό τρόπο.

Θα ανακαλύψετε:

Πώς μπορείτε ως γονείς να επιβάλλετε όρια με ευγενικό, θετικό, ξεκάθαρο και συγκεκριμένο τρόπο.
Πώς μπορείτε να μετριάσετε τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια.
Πώς να διδάξετε σταδιακά το παιδί σας να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Ποιοι κανόνες αρμόζουν και σε ποιες ηλικίες.
Τι πρέπει να κάνετε όταν το παιδί σας παραβιάζει τους κανόνες.
Τι σημαίνει στην πραγματικότητα συνέπεια.
Πώς θα καταλάβει το παιδί καλύτερα τα μηνύματά σας.
Αν πρέπει ο μπαμπάς και η μαμά να συμφωνούν πάντα.

Η Γκερλίντε Ούνφερτσαγκτ είναι ανεξάρτητη δημοσιογράφος και συγγραφέας πολλών βιβλίων με θέμα την 
ανατροφή παιδιών και τις οικογενειακές σχέσεις. Έχει τέσσερα παιδιά και ζει με την οικογένειά της στο 
Βερολίνο. Είναι επίσης η συγγραφέας του βιβλίου Supermuttis (Υπερμαμάδες), το οποίο κυκλοφόρησε στη 
Γερμανία το 2008 με το ψευδώνυμο Λότε Κιν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της, http://www.gerlinde-unverzagt.de.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ποιος πήρε το τυρί μου για παιδιά Α/Α: 49

Συγγραφέας Johnson Spencer ISBN: 978-960-209-850-3

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Μια εκπληκτική αλληγορική ιστορία που μαθαίνει στα παιδιά την αξία της αλλαγής, όταν αυτή είναι προς 
το καλύτερο. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι τέσσερις φίλοι, ο Ρουθούνης, ο οποίος "μυρίζεται" την 
αλλαγή νωρίς, ο Τρεχάλης, που τρέχει στη δράση, ο Χμ, που αρνείται να παραδεχτεί την αλλαγή και 
αντιστέκεται επειδή φοβάται μήπως τον οδηγήσει σε κάτι χειρότερο, και ο Χα, ο οποίος μαθαίνει να 
προσαρμόζεται έγκαιρα όταν βλέπει ότι η αλλαγή μπορεί να τον οδηγήσει σε κάτι καλύτερο! Ο συγγραφέας 
του βιβλίου, Spencer Johnson, καταφέρνει με βάση αυτή την απλούστατη και απολαυστική για τα παιδιά 
ιστορία να χτίσει μια γοητευτική και δυνατή παραβολή για τη διαχείριση των αλλαγών στη ζωή μας.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι Α/Α: 50

Συγγραφέας Κώστας Γιουβαντσιούδης, Ειρήνη Μουσιά ISBN: 978-960-461-016-7

Είδος: Σκάκι

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Το "Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι" είναι ο ιδανικός οδηγός για να διδάξετε στα παιδιά σας εύκολα 
και διασκεδαστικά τα πάντα για το δημοφιλές και εποικοδομητικό αυτό παιχνίδι.Το βιβλίο ακολουθεί μια 
πρωτότυπη μεθοδολογία και χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει ένα υπέροχο παραμύθι που τα 
παιδιά θα απολαύσουν. Το δεύτερο μέρος αποτελεί ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας του παιχνιδιού που θα 
χρησιμοποιήσουν με απρόσμενη ευκολία οι μεγάλοι προκειμένου να μυήσουν τα παιδιά στους κανόνες και 
τον τρόπο σκέψης που απαιτεί το παιχνίδι. Τέλος, στο τρίτο μέρος περιγράφεται μια πληθώρα 
διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που εξοικειώνουν τα παιδιά με το σκάκι μέσα από το παιχνίδι.Με άλλα 
λόγια, οι συγγραφείς του βιβλίου, με έναν πρωτότυπο και ταυτόχρονα ισορροπημένο συνδυασμό της 
λογικής και του συναισθήματος, παρουσιάζουν το σκάκι ως ένα συναρπαστικό παιχνίδι που πολύ εύκολα 
και ευχάριστα θα μπορέσουν να μάθουν όλα τα παιδιά.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Ο Μικρός πρίγκιπας Α/Α: 51

Συγγραφέας Saint - Exupéry Antoine de ISBN: 978-960-600-090-4

Είδος: Λογοτεχνικά

Εκδ. Οίκος: ΠΑΤΑΚΗ

Περίληψη

Η ιστορία του μικρού πρίγκιπα είναι ένα μαγικό παραμύθι γραμμένο για μικρούς και μεγάλους.
Είναι ένα παραμύθι διαχρονικό, αφού εδώ και πενήντα τέσσερα χρόνια αφήνει με τονίδιο τρόπο άφωνους 
από συγκίνηση όσους το διαδάζουν.

Ένας πιλότος, που, κουρασμένος από τη σχέση του με τους ανθρώπους, ζει αποτραβηγμένος από αυτούς, σε 
μια από τις πτήσεις του αναγκάζεται να προσγειωθεί στην έρημο της Σαχάρας, γιατί το αεροπλάνο του 
παθαίνει βλάβη. Βρίσκεται στημέση του πουθενά, με προμήθειες νερού ίσα ίσα για οχτώ μέρες. Εκεί 
συναντάει το μικρό πρίγκιπα, ένα χρυσαφένιο παιδί, φερμένο από έναν άγνωστο πλανήτη μεγάλο όσο ένα 
σπίτι. Ο μικρός πρίγκιπας ταξιδεύει εδώ κι ένα χρόνο, επισκέπτεται καινούριους πλανήτες, θέλει να δει και 
να μάθει. Είναι όμορφος κι ευαίσθητος, αμείλικτος και διάφανος, περίεργος κιαπρόδλεπτος όπως μονάχα τα 
παιδιά μπορούν να είναι. Ο πιλότος, την ώρα που αγωνίζεται να επισκευάσει το χαλασμένο αεροπλάνο του 
κι ανησυχεί για την επιδίωσή του, αναγκάζεται ν' αντιμετωπίσει ένα παραμυθένιο πλάσμα, που είναι 
ερωτευμένο μ' ένα τριαντάφυλλο, που παρηγορεί τη μοναξιά του με ηλιοδασιλέματα, που έχει όλα κι όλα 
τρία μικροσκοπικά ηφαίστεια και λαχταράει ν' αποκτήσει ένα αρνάκι -έστω κι αν αυτό είναι σε ζωγραφιά 
και δε φαίνεται, γιατί είναι κλεισμένο σ' ένα κασόνι.

Ο μικρός πρίγκιπας, μέσα από τις δροσερές αναμνήσεις του ταξιδιού του, ξετυλίγει μπροστά στα μάτια του 
πιλότου όλη την επιπολαιότητα, την υπεροψία, τη μιζέρια, τη δίψα για εξουσία και λεφτά, τη μοναξιά των 
ανθρώπων. [...]
(από το σημείωμα της μεταφράστριας)

«Έτσι έζησα μόνος, χωρίς κανέναν που να μπορώ να του μιλάω αληθινά, μέχρι που έπαθα μια βλάβη στη 
Σαχάρα πριν από έξι χρόνια. Κάτι είχε σπάσει μέσα στον κινητήρα μου. Κι όπως δεν είχα μαζί μου ούτε 
μηχανικό ούτε επιβάτες, ετοιμαζόμουν να δοκιμάσω μόνος μου μια δύσκολη επισκευή. Ήταν για μένα 
ζήτημα ζωής και θανάτου. Είχα νερό το πολύ για οχτώ μέρες.

...Ήμουν πιο απομονωμένος κι από ναυαγό σε σχεδία στη μέση του ωκεανού. Φαντάζεστε λοιπόν την 
έκπληξή μου τα ξημερώματα, όταν με ξύπνησε μια περίεργη φωνούλα...»

Αποφθέγματα από το βιβλίο :
"Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από μόνοι τους, και είναι κουραστικό για τα παιδιά να προσπαθούν 
πάντα και συνέχεια να τους εξηγούν τα πράγματα".
"Μου αρέσουν πολύ τα ηλιοβασιλέματα. Έλα, πάμε να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα τώρα".
"Αυτό είναι το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό. Μόνο με την καρδιά μπορεί κάποιος να δει σωστά - αυτά που 
είναι πραγματικά σημαντικά δεν μπορούν να τα δουν τα μάτια".
"Είσαι υπεύθυνος, για πάντα, για αυτό που ημέρεψες".
"Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν"



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Σοφοί δεν είναι μόνο οι σοφοί Α/Α: 52

Συγγραφέας Μαθιός Δρουβαλάκης ISBN: 978-960-209-614-4

Είδος: Προσωπική βελτίωση

Εκδ. Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Περίληψη

Μια καταγραφή περισσοτέρων από εξακοσίων ρητών και γνωμικών που παραμένουν επίκαιρα και 
εφαρμόσιμα στην πάροδο των αιώνων. Απλά, αγνά, γεμάτα νόημα και σοφία, βγαλμένα μέσα από την 
καθημερινότητά μας, αυτά τα διαχρονικά αποφθέγματα εμπεριέχουν το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης 
ύπαρξης.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Βεατρίκη & Βιργίλιος Α/Α: 53

Συγγραφέας Γιαν Μαρτέλ ISBN: 978-960-453-873-7

Είδος: Λογοτεχνία

Εκδ. Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Περίληψη

Ο Χένρι, διάσημος συγγραφέας, λαμβάνει μια επιστολή που του κινεί την περιέργεια˙ είναι από έναν 
αναγνώστη που ζητά επίμονα τη βοήθειά του. Τον επισκέπτεται και ανακαλύπτει ότι είναι ένας ικανότατος 
ταριχευτής και συγγραφέας ενός θεατρικού έργου με πρωταγωνιστές τον Βιργίλιο, μια μαϊμού, και τη 
Βεατρίκη, ένα γάιδαρο. Σιγά σιγά ο Χένρι μπαίνει στον κόσμο του εκκεντρικού αυτού άντρα και 
παρακολουθεί την επική και συγκινητική διαδρομή των δύο ζώων, που θέτουν σημαντικά ερωτή-ματα για 
την τέχνη και τη ζωή, την αλήθεια και το ψέμα, την ευθύνη και τη συνενοχή.

Ο Γιαν Μαρτέλ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι διαθέτει τη φαντασία και την ευφυΐα που τον έχουν 
καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους λογοτέχνες παγκοσμίως.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Πίσω απ' τον καθρέφτη Α/Α: 54

Συγγραφέας Νικόλ-Άννα Μανιάτη ISBN: 978-618-01-0583-4

Είδος: Κοινωνικό,Αισθηματικό

Εκδ. Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Περίληψη

 Δυο καλά κρυμμένες επιστολές αποκαλύπτουν τα σχέδια του συζύγου της για το μέλλον της. Πώς θα 
αντιδράσει η δυναμική και όμορφη Μαριλένα Νέβα όταν θα δει τη ζωή της να ανατρέπεται; Όταν θα 
συνειδητοποιήσει πως ο μοναδικός άντρας που αγάπησε και εμπιστεύτηκε την πρόδωσε; 

Αλλόκοτος, πρωτότυπος και σκληρός ο τρόπος που θα επιλέξει να πάρει την εκδίκησή της. Θα παίξει με το 
μυαλό του, προσπαθώντας να τον μετατρέψει σε ένα άβουλο ον. Θα τα καταφέρει άραγε, και ποιο θα είναι 
το τίμημα; 

Η ευρηματικότητα του γυναικείου μυαλού όταν η προδοσία προκαλεί την εκδίκηση!



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Στους δρόμους του Καίρου - Περίπατος με τον Ναγκίμπ Μαχ Α/Α: 55

Συγγραφέας Πέρσα Μουμούτση ISBN: 978-618-01-0511-7

Είδος: Ανθρώπινες σχέσεις,Κοινωνικό

Εκδ. Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Περίληψη

 «Κανένας άλλος σκοπός δε δέσποζε πια στη ζωή μου, κανένας προορισμός, εκτός από την καγκελόπορτα 
απέναντι από το σπίτι μου. Το μόνο που ήθελα ήταν να στέκομαι εκεί και να κοιτώ με δυο μάτια που 
έσταζαν λαχτάρα και ανείπωτη περιέργεια. Η τύχη μού χαμογελούσε, και σχεδόν κάθε μέρα μού χάριζε 
τουλάχιστον ένα καινούργιο πρόσωπο∙ και κάθε φορά ένιωθα πως έστελνε ουράνιο φως στην ψυχή μου. Για 
ένα μικρό παιδί, όπως εγώ, με περιορισμένους ορίζοντες και όρια κίνησης, η παρέλαση αυτή ισοδυναμούσε 
με εξέλιξη, κάθε φορά με μια εξαίσια νίκη. Όμως, ο δικός μου Φαραώ, ο δικός μου γίγαντας του 
παραμυθιού, ήταν ο πιο αγαπημένος. Τον ξεχώρισα από την αρχή, χωρίς να μπορώ ποτέ να αντιληφθώ τον 
λόγο». 

Ένα ταξίδι επιστροφής στο παρελθόν, στον χρόνο και τον τόπο του μεγάλου συγγραφέα Ναγκίμπ Μαχφούζ, 
μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που τον συναντά ξανά και ξανά στο διάβα της ζωής του. Ένα ταξίδι 
αυτογνωσίας, συνειδητοποίησης και προπάντων αποτίμησης ζωής∙ μία εκ νέου αποτύπωση της σύγχρονης 
ιστορίας της Αιγύπτου έτσι όπως αναδύεται μέσα από τα έργα του μεγάλου δασκάλου, αλλά κυρίως μέσα 
από το πρίσμα της παράδοξης σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο κεντρικά πρόσωπα: 
απροκάλυπτη και χωρίς φτιασίδια, όμως τόσο, μα τόσο αληθινή.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι Α/Α: 56

Συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης ISBN: 978-618-01-0566-7

Είδος: Ανθρώπινες σχέσεις,Κοινωνικό,Φιλοσοφία

Εκδ. Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Περίληψη

 Το ταξίδι στις Κυκλάδες και στο φως ξεκινά ένα καλοκαίρι, στα τέλη του εικοστού αιώνα. Ένας διάσημος 
νομπελίστας, ο Αλμπέρ Καμύ, επιστρέφει στην πρωτεύουσα του χρόνου, την εποχή μας, και στη Μεσόγειο 
που αγάπησε. Τον συνοδεύει η νεαρή δημοσιογράφος Αριάδνη Δάριβα, που βλέπει αυτό το ταξίδι σαν μια 
δεύτερη ευκαιρία προκειμένου ο Γαλλοαλγερινός συγγραφέας να ολοκληρώσει το μυθιστόρημά του Ο 
πρώτος άνθρωπος. 

Κάτω από τον ανίκητο ήλιο, στο διονυσιακό περιβάλλον της καλοκαιρινής Μυκόνου, ο Καμύ θα 
προσπαθήσει να συμφιλιώσει τις αναμνήσεις της προηγούμενης ζωής του με ένα σήμερα που δεν τον 
αφορά. Παλινωδώντας ανάμεσα στον έρωτα και στον θάνατο, θέλει να πιαστεί από τη χαρά της ζωής μέσα 
σ’ έναν κόσμο όπου άνθρωποι, βιβλία και πάθη ζητούν ολοκλήρωση. 

Ένα μυθιστόρημα για το ελληνικό καλοκαίρι, για την αιώνια εφηβεία και τη νιότη που δεν κατάφερε να 
αγγίξει ο χρόνος.



Δανειστική Βιβλιοθήκη

Τίτλος: Φύλλο μηδέν Α/Α: 57

Συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο ISBN: 978-618-01-1101-9

Είδος: Κοινωνικό

Εκδ. Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Περίληψη

 Ένα συνονθύλευμα δημοσιογράφων μιας καθημερινής εφημερίδας που δε νοιάζεται τόσο για την 
πληροφορία όσο για εκβιασμούς, λασπολογίες και φτηνές ιστορίες.

Ένας παρανοϊκός συντάκτης που αναβιώνει πενήντα χρόνια Ιστορίας υπό το φως μιας σατανικής πλεκτάνης 
με επίκεντρο το πτώμα ενός ψευτο-Μουσολίνι σε αποσύνθεση.

Στις σκιές παραμονεύει η μυστική δεξιά Επιχείρηση Gladio, η μασονική Στοά P2, η υποτιθέμενη δολοφονία 
του Πάπα Ιωάννη Παύλου Ι, το πραξικόπημα του πρίγκιπα Τζούνιο Βαλέριο Μποργκέζε, η CIA, και είκοσι 
χρόνια σφαγής και συγκάλυψης.

Μια χλιαρή ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν αποτυχημένο αφανή συγγραφέα και ένα ενοχλητικό κορίτσι 
το οποίο, για να βοηθήσει την οικογένειά του, έχει παρατήσει το πανεπιστήμιο και ασχολείται με τα ροζ 
κουτσομπολιά.

Ένα τέλειο εγχειρίδιο κακής δημοσιογραφίας, όπου ο αναγνώστης αρχίζει σιγά σιγά να αναρωτιέται αν 
πρόκειται για μυθοπλασία ή πιστή αποτύπωση της πραγματικότητας.

Μια ιστορία που εκτυλίσσεται το 1992 –χρονιά που προοιωνίστηκε πολλά μυστήρια και απερισκεψίες των 
επόμενων είκοσι ετών– ακριβώς τη στιγμή που οι δύο πρωταγωνιστές νόμιζαν ότι ο εφιάλτης είχε τελειώσει.

Ένα πικρό και γκροτέσκο επεισόδιο που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη κατά την περίοδο μετά τη λήξη του 
πολέμου και φτάνει μέχρι το σήμερα – ένα επεισόδιο που θα κάνει τον αναγνώστη να αισθανθεί τόσο 
χαμένος όσο και οι δύο πρωταγωνιστές. 

Ένα αποκαλυπτικό μυθιστόρημα για τον σκοτεινό κόσμο της δημοσιογραφίας και τα πολιτικά παρασκήνια 
της Ευρώπης από τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ.
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