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Crime Crime

Κρύο χώμα
Adrian McKinty
Με όχημα τον σκοτεινό 
λυρισμό του και την 
ταραχώδη ιστορία της 
Βόρειας Ιρλανδίας, ο 
Έιντριαν ΜακΚίντι μας 
εισάγει στο δαιδαλώδες 
σύμπαν του Σον Ντάφι, 
ενός αστυνόμου που 
γνωρίζει καλά πως όσο 
πιο παράλογη γίνεται  
η πραγματικότητα τόσο 
περισσότερες διαστάσεις 
αποκτά η αλήθεια.

ISBN: 978-960-436-544-9 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 400 
Τιμή λιανικής: €16,65

Επικήδειος για 
έναν κατάσκοπο
Έρικ Άμπλερ
Ο Έρικ Άμπλερ δίνει σ’ αυτό το πρώιμό του 
έργο τα πρώτα δείγματα της εκπληκτικής 
του τέχνης: να ισορροπεί πειστικά 
διατρέχοντας τα διάφορα υποείδη της 
λογοτεχνίας μυστηρίου. Από την 
κατασκοπική ιστορία στο κλασικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα αναζήτησης του 
ενόχου, κι από το θρίλερ στην υψηλή 
λογοτεχνία σκιαγράφησης χαρακτήρων, η 
πένα του Άμπλερ δεν βρίσκει καμία 
δυσκολία να κρατήσει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη αμείωτο μέχρι το ειρωνικό τέλος.

/crime

Ακούω τις σειρήνες 
στον δρόμο
Adrian McKinty
Ο Έιντριαν ΜακΚίντι επιστρέφει στη 
ρημαγμένη Βόρεια Ιρλανδία των Ταραχών 
της δεκαετίας του ’80 και βάζει την 
υπογραφή του σ’ ένα ηλεκτρισμένο, 
καθηλωτικό αστυνομικό μυθιστόρημα 
έτοιμο ανά πάσα στιγμή να εκραγεί.

ISBN:  978-960-436-577-7 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Τιμή λιανικής: €16.65

ISBN: 978-960-436-539-5 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Τιμή λιανικής: €15.50

Έρικ Άμπλερ,  
ο συγγραφέας που 
ανύψωσε τα θρίλερ 
στο επίπεδο  
της λογοτεχνίας.

NEW YORK TIMES

Ο Άμπλερ είναι 
ανίκανος να γράψει 
μία βαρετή 
παράγραφο.

THE SUNDAY TIMES

[Ο Άμπλερ] είναι  
η πηγή απ’ όπου  
όλοι μας αντλούμε 
έμπνευση.

JOHN LE CARRÉ

Αναμφισβήτητα, 
είναι ο καλύτερός 
μας συγγραφέας 
θρίλερ όλων  
των εποχών.

GRAHAM GREENE
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Μεταφρασμένη λογοτεχνία

Τίποτα
Janne Teller
Η Δανή συγγραφέας Janne Teller 
ανατέμνει με αλληγορική διάθεση  
και χειρουργική ακρίβεια την υπαρξιακή 
αγωνία της όχι και τόσο τρυφερής 
προεφηβικής ηλικίας, σ’ ένα 
πολυβραβευμένο βιβλίο που δίχασε  
τη λογοτεχνική κοινότητα όταν 
κυκλοφόρησε το 2010 και ήταν για χρόνια 
απαγορευμένο στις βιβλιοθήκες αρκετών 
ευρωπαϊκών χωρών.

Το Τίποτα της Janne 
Teller είναι  
ο Άρχοντας των 
μυγών του 21ου 
αιώνα. Ένα βιβλίο 
που θα σας 
στοιχειώσει.

BRAD WILSON, LONDON 
CHRONICLE

Έχει μεταφραστεί  
σε 25 γλώσσες  
και έχει τιμηθεί  
με 5 βραβεία:

• Michael L. Printz 
Honor, Η.Π.Α.

• Mildred. L. 
Batchelder Honor 
Award, Η.Π.Α.

• Die Zeit. Luchs 
Preis, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• Le Prix Libbylit,  
ΓΑΛΛΙΑ

• Βραβείο 
Υπουργείου 
Πολιτισμού, ΔΑΝΙΑ

ISBN: 978-960-436-563-0 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 176 
Τιμή λιανικής: €11,99

Graphic novel

Saga
Ο σεναριογράφος Brian K. Vaughan  
(Υ: The Last Man, τηλεοπτική σειρά Lost) 
και η εικονογράφος Fiona Staples 
(Mystery Society, North 40) δημιουργούν 
μια σειρά κόμικς που θα σας μείνει 
αξέχαστη! Το Saga, το πλέον 
πολυβραβευμένο κόμικς της δεκαετίας 
μας, είναι η επική ιστορία μιας 
ασυνήθιστης οικογένειας που παλεύει να 
βρει τη θέση της σ’ ένα εχθρικό σύμπαν.
Tο Saga είναι ένα ανατρεπτικό, σέξι έπος 
για τη δύναμη της αγάπης και του έρωτα. 
Διαβάστε τον πρώτο τόμο και θα 
καταλάβετε γιατί έχει σαρώσει τα πιο 
σημαντικά βραβεία κόμικς την τελευταία 
πενταετία.

ISBN: 978-960-436-581-4 
Διάσταση: 16.5 x 24 εκ. 
Σελίδες: 168 
Τιμή λιανικής: €15.90

«Αν αγαπάτε  
τα κόμικς, μη χάσετε 
αυτή τη σειρά!» 

IGN.COM

«Εκπληκτικό!» 

WARREN ELLIS

«Ένας σεναριογράφος 
και μια εικονογράφος 
δημιουργούν μια 
συγκινητική επική 
ιστορία στην 
καλύτερη στιγμή  
της καριέρας τους».

THE A.V. CLUB
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Mεταφρασμένη λογοτεχνίαΕλληνική λογοτεχνία

Μολύνθηκες
James Schanner
Εσύ, αγαπητέ Αναγνώστη, είσαι ο βασικός 
πρωταγωνιστής σε αυτό το βιβλίο.  
Θα ζήσεις, θα πεθάνεις, θ’ αναστηθείς 
σύμφωνα με τις ίδιες σου τις αποφάσεις. 
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα βρεθείς 
αντιμέτωπος με κάποιες επιλογές, και δεν 
υπάρχει επιστροφή, γι’ αυτό πρέπει  
να διαλέξεις σοφά.

Τρεις διαφορετικές πλοκές. Πάνω από 
πενήντα διαφορετικά είδη τέλους. Μόνο 
μία ερώτηση… ΕΣΥ θα καταφέρεις να 
επιβιώσεις στην Αποκάλυψη των Ζόμπι;

Το πρώτο βιβλίο της σειράς διαδραστικών 
βιβλίων Click your poison.

Τετράδιο κωμωδίας
Λάμπρος Φισφής
Έχουμε γελάσει μέχρι δακρύων με τα 
αστεία του, με τον βιτριολικά εύστοχο 
σχολιασμό του για όλα όσα συμβαίνουν 
γύρω του και γύρω μας. Έχουμε φύγει 
από το θέατρο πιο ανάλαφροι, ακόμη κι 
αν η μέρα μας ήταν γεμάτη βαρίδια.  
Τώρα μπορούμε να τον έχουμε και δίπλα 
στο κομοδίνο μας. Κάτι σαν ηρεμιστικό 
για πριν τον ύπνο. Ή στη βιβλιοθήκη - 
κάτι σαν εγχειρίδιο κατά της μελαγχολίας 
κόντρα στα δύσκολα. Γιατί μιλάμε τόση 
ώρα; Για τον Λάμπρο Φισφή, τον φοβερό 
και τρομερό stand-up κωμικό και για το 
βιβλίο του «Τετράδιο Κωμωδίας» 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

πρώτη ύλη

Για πρώτη φορά  
στην Ελλάδα 
παιχνιδοβιβλία  
που σχεδιάστηκαν 
αποκλειστικά  
για ενήλικες!

Είσαι έτοιμος  
να μολυνθείς;

ISBN: 978-618-5197-48-3 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 152 
Τιμή λιανικής: €10.90

ΑΥΤΌ ΤΌ ΒΙΒΛΙΌ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ…

…όποιον έχει πάρει το 
μηδέν για καλύτερη 
γραμμή τηλεφώνου, 
διατηρεί σπίτι του έξι 
μπαχαρικά χωρίς να 
τα χρησιμοποιεί, δεν 
ξέρει πώς να μιλάει 
κατά τη διάρκεια του 
σεξ, θολώνει με όλες 
τις επιλογές σαμπουάν 
στο σουπερμάρκετ, 
έχει προσπαθήσει να 
ξεμπλέξει καλώδιο 
παλιού σταθερού, 
πιστεύει ότι το 
μαγιό-σλιπάκι πρέπει 
να απαγορευτεί με 
νόμο, χάνει χρόνια 
από τη ζωή του όταν 
μια κατσαρίδα 
ανοίγει τα φτερά της, 
έχει κυνηγήσει 
λεωφορείο, έχει πάει 
να κάνει χειραψία και 
έμεινε με το χέρι στον 
αέρα, έχει ακούσει 
από τον πατέρα του 
τις λέξεις «ματζαφλάρι» 
και «καβλιτσέκι» και 
έχει ζήσει την εμπειρία 
της πυρωμένης 
τσουλήθρας.

Ο ΤΖΕΙΜΣ ΣΑΝΕΠ είναι 
αμερικανός συγγραφέας 
και σεναριογράφος που 
έχει διακριθεί με πολλά 
βραβεία. Το πρώτο 
σενάριό του επιλέχτηκε 
το 2011 και η σειρά Click 
your poison ξεκίνησε  
τον Σεπτέμβριο του 2012  
με το βιβλίο Infected. 
Aπόφοιτος της 
ακαδημίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών  
με πτυχίο στην αγγλική 
γλώσσα, ο Σάνεπ 
παραιτήθηκε από  
το διδακτικό του έργο 
για να αφοσιωθεί  
στη συγγραφή.

ISBN: 978-960-436-569-2 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Τιμή λιανικής: €15.99
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Μεταφρασμένη λογοτεχνίαΜεταφρασμένη λογοτεχνία

Tα βιβλία του αίματος
1, 2 και 3
Clive Barker
Η σαδιστική αντίληψη που καταθέτει  
ο Clive Barker για τον τρόμο θα σας κάνει 
να ανατριχιάσετε από την κορυφή ως  
τα νύχια. Οι ιστορίες που περιέχονται  
στα Βιβλία του Αίματος θα χωθούν σε μια 
γωνιά της ψυχής σας και θα παραμείνουν 
πεισματικά εκεί, όσο κι αν θέλετε  
να λυτρωθείτε από τις ιστορίες του.

ISBN: 978-960-436-571-5 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Τιμή λιανικής:  €14.50

Tα πηγάδια  
της κολάσεως
Graham Masterton
Το Νιου Μίλφορντ του Κονέτικατ είναι 
μια μικρή, ήσυχη πόλη όπου δεν 
συμβαίνει σχεδόν ποτέ τίποτα – ώσπου 
μέσα σε μια νύχτα το νερό στα πηγάδια 
παίρνει μια αρρωστημένη κιτρινωπή 
απόχρωση… Ένα αγοράκι βρίσκεται 
νεκρό κάτω από αλλόκοτες συνθήκες και 
οι γονείς του εξαφανίζονται, ενώ 
παράλληλα αρχίζουν να διαρρέουν φήμες 
πως στα σκοτάδια παραμονεύουν 
φολιδωτά καβουροπλάσματα… 

Έχω δει το μέλλον  
του τρόμου  
και το όνομά του 
είναι Clive Barker.

STEPHEN KING

Αν ο Διάβολος  
δεν υπάρχει, τότε 
πρέπει να τον 
δημιουργήσει  
ο άνθρωπος,  
κατ’ εικόνα  
και ομοίωσή του

ΦΙΌΝΤΌΡ ΝΤΌΣΤΌΓΕΦΣΚΙ

Ο GRAHAM MASTERTON 
γεννήθηκε στο 
Εδιμβούργο το 1946.  
Έχει εκδώσει 
περισσότερα από τριάντα 
πέντε μυθιστορήματα 
τρόμου και τρεις 
συλλογές διηγημάτων. 
Έχει τιμηθεί με τα 
βραβεία Edgar και Bram 
Stoker και έχει επίσης 
προταθεί για το World 
Fantasy Award. Ζει  
στην Αγγλία.

ISBN: 978-960-436-537-1 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 304  
Τιμή λιανικής:  €15.99
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Κοινωνία – πολιτική – φιλοσοφία Κοινωνία – πολιτική – φιλοσοφία

Η τέχνη του πολέμου
Sun Tzu

ISBN: 978-960-436-221-9 
Διάσταση: 12 x 16.5 εκ. 
Σελίδες: 192 
Τιμή λιανικής: €5

Η τέχνη του να έχεις 
πάντα δίκιο
Arthur Schopenhauer

ISBN: 978-960-436-320-9 
Διάσταση: 12 x 16.5 εκ. 
Σελίδες: 96 
Τιμή λιανικής: €5.80

Το βιβλίο των πέντε 
κύκλων
Miyamoto Mushashi

ISBN: 9978-960-436-435-0 
Διάσταση: 12 x 16.5 εκ. 
Σελίδες: 128 
Τιμή λιανικής: €6.35

O ηγεμόνας
Niccolò Machiavelli
Από τα βιβλία που θα προκαλούν 
πάντα συζητήσεις και διχογνωμίες, 
ο Ηγεμόνας του ιταλού διπλωμάτη, 
ιστορικού και φιλοσόφου Νικολό 
Μακιαβέλι είναι ένα έργο που έχει 
επηρεάσει και διαμορφώσει όσο 
ελάχιστα τη δυτική πολιτική σκέψη 
και επιστήμη. Και παρότι στα 
λεξικά πλείστων γλωσσών το 
επίθετο «μακιαβελικός» σημαίνει 
απερίφραστα «ραδιούργος» και 
«αδίστακτος», τα στοιχεία που 
ξεχωρίζουν εδώ δεν είναι παρά η 
καθαρή λογική σκέψη κι ένας 
αδιαμφισβήτητος προοδευτισμός.

ISBN: 978-960-436-538-8 
Διάσταση: 12 x 16.5 εκ. 
Σελίδες: 192 
Τιμή λιανικής: €5.99

Η αναγνώριση  
των δικαιωμάτων  
της γυναίκας
Mary Wollstonecraft
Γράφοντας σε μια εποχή που o 
αγώνας για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου είχε οδηγήσει στις 
μεγάλες επαναστάσεις στην 
Αμερική και τη Γαλλία, η Μέρι 
Γουόλστονκραφτ εξέφρασε με 
δυναμισμό τη δική της γνώμη για 
τη γυναικεία ανεξαρτησία το 1792.

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων 
της γυναίκας καθιέρωσε τη Μέρι 
Γουόλστονκραφτ ως «μητέρα»  
του σύγχρονου φεμινισμού. 

ISBN: 978-960-436-550-0 
Διάσταση: 12 x 16.5 εκ. 
Σελίδες: 192 
Τιμή λιανικής: €7.99
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Κοινωνία – πολιτική – φιλοσοφίαΚοινωνία – πολιτική – φιλοσοφία

Η «Ανώνυμη» 
Ρωσική Επανάσταση
Neil Faulkner
Η ρωσική επανάσταση είναι το πιο 
παρεξηγημένο και παρερμηνευμένο 
γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Στην 
«Ανώνυμη» Ρωσική Επανάσταση ο Neil 
Faulkner υπερβαίνει τον μύθο θέτοντας 
στο επίκεντρο της ιστορίας τον ρωσικό 
λαό, που υπήρξε ο αληθινός ήρωας  
σ’ αυτή την ταραχώδη περίοδο. 

Βασισμένη σε μαρτυρίες από πρώτο χέρι, 
αυτή η ιστορία σηματοδοτεί την 
εκατονταετηρίδα της Επανάστασης 
προσφέροντας ένα τέλειο εγχειρίδιο  
στον σύγχρονο αναγνώστη. 

Ο Faulkner 
απορρίπτει τις 
καρικατούρες του 
Λένιν και των 
μπολσεβίκων ως 
αυταρχικών 
συνωμοτών ή ως 
προγόνων της 
σταλινικής 
δικτατορίας και 
ισχυρίζεται ότι η 
ρωσική επανάσταση 
ήταν έκρηξη της 
δημοκρατίας και της 
δημιουργικότητας, 
ότι συντρίφτηκε από 
αιματηρή 
αντεπανάσταση και 
ότι αντικαταστάθηκε 
με μια μορφή 
γραφειοκρατίας από 
τον κρατικό 
καπιταλισμό.

ISBN: 978-960-436-570-8 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 304 
Τιμή λιανικής: €15,99

Λέιλα Χάλεντ
Η θρυλική επαναστάτρια

Sarah Irving
Η φωτογραφία της Λέιλα Χάλεντ έκανε τον 
γύρο του κόσμου μετά την αεροπειρατεία 
ενός επιβατικού αεροσκάφους το 1969.  
Η νεαρή, αποφασιστική γυναίκα με την 
παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα και το 
ΑΚ-47 ανά χείρας σφράγισε μια ολόκληρη 
εποχή. Η ιστορία της Χάλεντ αναδεικνύει 
ανάγλυφα τις εντάσεις ανάμεσα στον 
ένοπλο και τον ειρηνικό πολιτικό αγώνα, 
την παρακμή της κοσμικής αριστεράς και 
την άνοδο της Χαμάς. Μέσα από  
τα βιώματά της, φωτίζεται ο ρόλος  
που έπαιξαν οι γυναίκες σε ένα από  
τα πιο ανδροκρατούμενα κινήματα.

Εξαίσια απεικόνιση 
μιας συναρπαστικής 
και αινιγματικής 
φυσιογνωμίας που 
πρωταγωνίστησε σε 
μια ταραχώδη 
περίοδο της 
παλαιστινιακής 
ιστορίας. Η Σάρα 
Ίρβινγκ συνδυάζει 
τη βιογραφία με την 
ιστορική κριτική 
προσφέροντας 
πολύτιμες 
πληροφορίες για τον 
χαρακτήρα της Λέιλα 
Χάλεντ και την 
ιδιαίτερη γοητεία της 
ως επαναστατικού 
συμβόλου.

NICHOLAS BLINCOE, 
ΜΥΘΙΣΤΌΡΙΌΓΡΑΦΌΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ-ΕΚΔΌΤΗΣ ΤΌΥ ΒΙΒΛΙΌΥ 
PEACE UNDER FIRE

ISBN: 978-960-436-542-5 
Διάσταση: 14 x 21 εκ. 
Σελίδες: 208 
Τιμή λιανικής: €14,99
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Graphic novel

Tρέξιμο
To μαρτύριο και η ηδονή

The Oatmeal
Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο για το τρέξιμο. 
Είναι ένα βιβλίο για το μαρτύριο και την 
ηδονή που νιώθουν όσοι τρέχουν.

Είναι ένα βιβλίο για τη ματαιοδοξία, τη 
λαιμαργία, τη δρομική ευφορία,  τις 
ηλεκτρικές καταιγίδες και τον Γκοτζίλα!

Είναι ένα βιβλίο για όλους τους 
τρομακτικούς μα και υπέροχους λόγους  
που μας κάνουν να ξυπνάμε κάθε πρωί 
και να βγαίνουμε για τρέξιμο στη βροχή, 
στη λιακάδα, στο χιόνι, ακόμα κι αν 
νιώθουμε ότι είμαστε στην κόλαση!

ISBN: 978-960-436-541-8 
Διάσταση: 17 x 22 εκ. 
Σελίδες: 152 
Τιμή λιανικής: €14.99

«Βρέθηκε κάποιος 
που μίλησε με τα πιο 
απλά λόγια για το 
τρέξιμο και τους 
δρομείς. Γι’ αυτούς 
τους μανιακούς, τους 
υπέροχα τρελούς που 
οργώνουν βουνά και 
δρόμους, κουβαλώντας 
τον πόνο και τους 
δαίμονές τους για να 
φτάσουν στη 
λύτρωση. Αν 
βαρεθήκατε να σας 
ρωτάνε γιατί 
τρέχετε, έχετε μαζί 
σας αντίτυπα του 
βιβλίου να τα δίνετε 
σαν απάντηση».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΌΥΚΑΣ, 
ΜΑΡΑΘΩΝΌΔΡΌΜΌΣ, 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

«Κάθε δρομέας 
πρέπει να διαβάσει 
αυτό το μαγικό 
κόμικς – και αμέσως 
μετά να βγει  
για τρέξιμο».

MICHAL KAPRAL, 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΌΥ 
ΠΕΡΙΌΔΙΚΌΥ CANADIAN 
RUNNING MAGAZINE

H μπάλα  
στην 

κερκίδα
ΤΌ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΌ 

ΝΤΕΜΠΌΥΤΌ  
ΤΌΥ ΘΆΝΟΥ ΣΆΡΡΉ  

ΣΥΝΤΌΜΑ ΚΌΝΤΑ ΣΑΣ
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Πορφυρή χήρα
Graham Masterton

Πληγωμένοι άγγελοι
Graham Masterton

Δίψα για αίμα
Simon Clark

To κορίτσι της 
διπλανής πόρτας
Jack Ketchum

To πρόσωπο που 
πρέπει να πεθάνει
Ramsey Campbell

Νεκρονομικόν
Αντώνης Αντωνιάδης

Θύελλα  
στη Μακεδονία
Τζίμμυ Κορίνης

Για το μέλλον  
της εξέγερσης
Micah White

Τα διηγήματα
Πέτρος Τατσόπουλος

Καταζητείται
Κώστας Σαμαράς

Η γυναίκα  
του Καίσαρα
John Maddox Roberts

Ο Νονός: Η επιστροφή
Mark Winegardner

Yπομονή
Daniel Clowes

Ο θάνατος του Στάλιν
Σενάριο: Fabien Nury 
Σχέδιο: Thierry Robin 

Το φάντασμα  
της όπερας
Γκαστόν Λερού

Οι δουβλινέζοι
Τζέιμς Τζόις

Ο αναρχικός 
τραπεζίτης
Φερνάντο Πεσόα

Πολ Ρόμπσον
Gerald Horne


