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Ο επιμένων νικό... αλλά όχι πάντα!

«Πότε αξίζει vin επιμένεις...
και πότε πρέπει να το ξεχνάς*
? Συγγραφέας:ΣεθΓκόντιν
Q Μετάφραση:Γιώργος
Μπαρουξής
Ο Εκδόσεις:Κριτική,σελ.112

σε μια ζούγκλατης
1879;Περιπλανώμενος
Ινδίας, ο Τζον Χάουαρντ, υπολοχαγόςτου
Βρετανικού Βασιλικού Μηχανικού, βρίσκεται
σε λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.
Χρόνια αργότερα, εξαφανίζεταικάτω από
συνθήκεςπου δεν γίνονται ποτέ γνωστές.
Σήμερα;Ο θαλάσσιοςαρχαιολόγος
ΤζάκΧάουαρντ,
σε μια κατάδυσηέξω απότις ακτές
της Αιγύπτου,ανακαλύπτειθαμμένο βαθιά
στον πυθμένατης θάλασσαςένα εκπληκτικό
εύρημα, που θα μπορούσενα αποτελεί
τόϊκλειΐίγια μια συγκλονιστικήανακάλυψη,
χωρίςο ίδιος να το γνωρίζειακόμη, θέλει,
πάντως να μάθει περισσότερα.Γιανα βρει
απαντήσειςξεκινάέναταξίδιπουτονοδηγεί
αηοταν ΔρόμοτουΜεταξιούσε ετοιμόρροπους
αυτοκρατορικούςίάφους τηςΑρχαίας
Κίναςκαι της ΡβμαϊκήςΑυτοκρατορίας μέχρι
το εχθρικόέδαφοςτου Αφγανιστάν.Για
τον θαρραλέοΤζακ, ετούτο δεν είναι μόνο
ένα κυνήγιθησαυρού.Η ιστορίασυνδέεται
μετην εξαφάνισητου ηρο-ηροπάππου
του.
Μόνο που ένας τρομερός όχθρόςμί ρίζες
πουφτάνουν βαθιά οτο παρελθόν;αποφασισμένος
να προστατέψειένα πανάρχαιο
θαμμένο μυστικό,δεν αργεί να γίνει n φονική
σκιάτου ήρ®α. Ο συγγραφέαςσυνδυάζει
τα ιστορικόνέ.γονόκ-μετη μυθοπλασία,
σε μια πλοκήγεμάτη ένταση.
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Οτανεπισκέπτεσαι
μια πόλη
νή, n ικανότητανα αποφεύγουντα
για πρώτη φορά, πηγαίνειςσεένα
μάταια, χρονοβόρα
αδιέξοδακαιητάσητουςνα
συνηθισμένο
εστιατόριοή αναζητάς
μένόυνεπικεντρωμένοι
αποκλειστικά
το καλύτερο;Οταν θέλεις
σε ό,τιαξίζει.Γιανα
να προσλάβεις κάποιον
αγγίξειςκι εσύ την κορυφή,
για την ομάδα σου, ψάχνειςένα
υποστηρίζειο συγγραφέας
μέτριοβιογραφικό
πρέπεινα διδαχτείςπώςνα
ή ξεχωρίζειςτουςυποψήφιους
προσαρμόζεσαιστα απρόοπτα,
με τα καλύτερα
πώςνα αλλάζειςπλεύση
προσόντα; Ολοι αποζητάμε
και να ελίσσεσαιανάμεσα
το καλύτερο και το ξεχωριστό. Π'
στα εμπόδια.
αυτό και n υπεροχήσε κάθετομέα είναι
Toαπόλαυσηκόβιβλίοδείχνεισε κάθε
αυτή που κάνειτη διαφορά. Στόχοςμας
αναγνώστη πώςνα αναδύεταιαπό τον
είναι να κατακτήσουμετην κορυφή και
πυθμένα και να βρίσκει το θάρρος για
να διακριθούμε. To ερώτημα είναι πώς
το επόμενο βήμα. Επίσηςπώςνα αξιολογεί
θα τα καταφέρουμε.
καταστάσειςκαινα θέτει προτεραιότητες
Πολλοί πιστεύουν ότι νικητής είναι
ώστε να διαχωρίζειτη δουλειά
εκείνοςπουδεν εγκαταλείπειποτέτη μάχη, από τη ζωή. Ο Σεθ Γκόντιν,πτυχιούχος
αλλάεπιμένεινα συνεχίζεικάτωαπό
φιλοσοφίαςκαι πληροφορικήςκαι κάτοχος
οποιεσδήποτεσυνθήκες Ο αντιδραστικός
ΜΒΑ στο μάρκετινγκ, είναι επιχειρηματίας
εκκεντρικόςΣεθΓκόνπν,
γνωστόςαπό
και συγγραφέας 12 βιβλίων,
τα αναγνωρισμένα του βιβλία Purple
που μεταφράστηκαν σε 33 χώρες
Cow,All MarketersAre Liarsκαι Tribes,
Είναιπεριζήτητοςομιλητήςενώτο περιοδικό
ανατρέπειτο στερεότυπο:αυτό πουδιακρίνει
BusinessWeekτον έχει χαρακτηρίσει
τουςεηιτυχημένουςανθρώπους
«κορυφαίοεπιχειρηματίατης ηλεκτρονικής
είναι n ευελιξία και όχι n άσκοπηεπιμο¬
εποχής».

«Ηεξαφάνιση»
v απήγαγαν, n 32χρομεσίτρια
Aw Ο' Σάλιβαν είχε τρεις στόους:
να πουλήσει ένα σπίτι. Να ξεχάσει την
καβγά με τη μητέρα της. Να φτάσει έγκαιρα
στο ραντεβού με τον αγαπημένο της.
Καθώς μια επίδειξη σπιτιού τελειώνει, καταφτάνει
Συγγραφέας:
ΣέβιΣτίβενς
ο τελευταίος της επισκέπτης με ένα
Ο
Μετάφραση:
φορτηγάκι. Η Ανν σκέφτεται ότι ίσως, τελικά,
ΦωτεινήΠίπη
σήμερα να είναι n τυχερή της μέρα. Auto είναι
Εκδόσεις:
το λάθος της.
Διόπτρα,
σελ.440
Συγγραφικό ντεμπούτο με άρωμα θρίλερ.
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«Νταντά με χρέη
συζύγου»

(αμα,
φτάνει πια
Τριάντα και κάτι, ανεξάρτητοι και καλλιεργημένοι,Π παπαγαλία!

«Μαμά,φτάνει πια
n παπαγαλία!»

Πώςεξηγείταi το γεγονόςότι ενώτα Ελληνόπουλα
εργάζονται σκληρότερα, ίσως από
απολαμβάνουντη σχέση τους χωρίς
τα δεσμά του γάμου: n μποέμ Χάτι απότον
I κάθε άλλον Ευρωπαίοσυνομήλικό τους,
έχουν από τις χειρότερες επιδόσειςστους
χώροτων εκδόσεωνκαι ο αριστερών πεποιθήσεων
σχετικούςδιεθνείςδιαγωνισμούς Γιατίόλος
δημοσιογράφοςΜάρτιν.Ο ερχομός
Εργοπουχρειάστηκεέξιχρόνιαγια να ολοκληρωθείκαιέχει
αυτόςο αγώναςγιατην καλύτερηεκπαίδευ1
της κόρης τους φέρνει τα πάνωκάτω.
σχεδιάστε(γιατιςανάγκες
ση των παιδιώνμας δεν έχειτα αναμενόμενα
Πόσομπορείνα αντέξει μια έξυπνη, δραστήρια
πουδημιουργεί^ χρήσητηςαγγλικήςγλώσσας
αποτελέσματα;Toβιβλίο,καταστάλαγμα
γυναίκα τον κατ* οίκον περιορισμό,
σήμερα. Παρουσιάζονταιπερισσότερα
όταν αυτός συνοδεύεται από νεύρα τεντωμένα,
30ετών διδακτικής πείρας απευθύνεταιστους
από 50.000αγγλικάλήμματα και παραδείγματα,
γονείς με παιδιάστο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή
ρούχαασιδέρωτα,ένα κλαψιάρικομωρό καιάδειο
70.000μεταφράσειςστα ελλπνκ
στο λύκειο, που θέλουν να έχουν μια πιο εποπτική
ψυγείο; Εξιμήνες. Τότε είναι που n ΠολωνήΑνιέσκα
κό, ιδιωματισμοί,phrasalverbs,πρόσθετες
εικόνα για το διάβασμα και τη μαθησιακή
μπαίνει στη ζωή τους. Πολύ σοβαρή για να
π^ροφορίεςγια ορισμένεςθεμστικέςπεριοχές
πορεία των βλασταριώντους. Εύλογαεστιάζει
αποτελέσειαπειλήγια το ζευγάρι, πολύικανή για
σύγχρονολεξιλόγιογια το,internet,την
Συγγραφέας:
'
Συγγραφέας:
.
.
A
στην
αποστήθιση,n οποίαδεν παύειμέχρι
ΦέιΓουέλντον
νταντά, αποφασισμένη να επαναφέρειτην τάξη.
ΔημήτρηςΣφακιονάκης
οικονομία,την οικολογία,τα κοινωνικάθέματα
σήμερα να δυναστεύει την εκπαίδευση.Μεταξύ
; Μετάφραση:Βι- Ton πραγμαηκόκρύβει οτο μυαλότης όμως δεν
και τιςεπιχειρήσειςπολλέςσύντομο*
κτώριαΤράπαλη είναi ξεκάθαρο.
Εκδόσεις:Μεταίχμιο,άλλων,καλύπτονταιτα εξής: Πόσο και πώς
γραφίες και φωνητικήμεταγραφή για όλες
σελ:144
πρέπεινα βοηθάτε το παιδίσας στο διάβασμα,
Εκδόσεις:Κέδρος, Μια απολαυστικήματιά απότη δημοφιλή Βρετανίδα
ης κεφαλέςλημμάτων.
πώςθα αυτονομηθεί ο μαθητής στη διαχείριση
σελ.320
συγγραφέα της «Διαβολογυναίκας)στην
των εργασιών για το σπίτι, πώςθα ενδυναμώσετε
καθημερινότητα των σύγχρονωνζευγαριών που
γλώσσακαι λεξιλόγιοκ.ά. '
προσλαμβάνουνμπέιμπισίτερ.
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