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To κιϊισέ θέλει το Βιβλίο να είναι το καλύτερο δώρο.Και oris γιορτέ$ τα κλιοέ είναι
τόσο απαραίτητα όοο τα μελομακάρονα. Οι προτάοεπ ms IntroBooh θα κάνουν us
αγορές oas παιχνιδάκι και rous φίλου8 oas χαρούμενουβ.
Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ
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Συγγραφέας: Λάιζα ΜακΜαν Συγγραφέας: ΤόνιαΧάρλεϊ
ACADEMYΥΠΟΣΧΕΣΗ

Συγγραφέας: ΛίανΧερν
Εκδόσεις Πατάκη
To Δίχτυ του Ουρανού εισάγει
τους αναγνώστες στον αλλόκοτο
και πανέμορφο κόσμο των Οτόρι.
Ένας κόσμος εκδίκησης και
προδοσίας, τιμής και αφοσίωσης,

Εκδόσεις Πατάκη

ΑΙΜΑΤΟΣ
Συγγραφέας: Ράιτσελ Μιντ
Εκδόσεις IntroBooks
Μία ιστορία αγάπης. Ένα δίλημμα.
Μία απόφαση που θα κρίνει

Εκδόσεις IntroBooks

Εκτός από την εφηβεία της,
Μία μοναδική ικανότητα κάνει τη
δεκαεφτάχρονη Τζέινι να ξεχωρίζει: n Σάρλοτ έχει να αντιμετωπίσει
άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα που
Μπορεί να παρακολουθεί τα
προέκυψε στη ζωή της. Είναι
όνειρα των άλλων. Πολλές φορές

νεκρή από μία καραμέλα, κάτι
όμως αυτή n ικανότητα είναι ανεξέλεγκτη
που την έχει βγάλει από το στόχο
και δεν της επιτρέπει να
τη ζωή της. Η Ρόουζ πρέπει να
ζήσει ως φυσιολογικός άνθρωπος. της, που είναι να γοητεύσει το πιο
ομορφιάς και πάθους. Αυτό το
ταξιδέψει στην άκρη της Γης για
όμορφο αγόρι της τάξης της. Δεν
Χάρισμα ή κατάρα; Εκείνη
έπος θα σας ταξιδέψει πίσω στη
να βρει -και να σκοτώσει- τον
τα παρατάει όμως και φέρνει τα
απαντά το δεύτερο, μέχρις ότου
μυθική μεσαιωνική ίαπωνία με
μοναδικό άντρα που αγάπησε
ένας συμμαθητής της θα την κάνει πάνω κάτω στη ζωή όλων. Ένα
μία ιστορία για τη δύναμη της
πραγματικά. Ή μήπως ήρθε n
μυθιστόρημα με θριαμβευτικές
να δει αυτή την ικανότητα με
αγάπης. Μιλάμε για ένα best
ώρα να περάσει κι εκείνη στην
άλλο μάτι. θα την κάνει να συμμετέχεικριτικές, από την Τόνια Χάρλεϊ,
seller με πάνω από 4 εκατομμύρια
άλλη πλευρά; θα μπορέσει n
που σίγουρα θα σας κάνει
μέσα σε αυτά, αντί να είναι
πωλήσεις και μεταφρασμένο σε
Ρόουζ να βρει τη δύναμη να
να γελάσετε.
36 χώρες. Ήδη τα κινηματογραφικά σκοτώσει τον Ντιμίτρι, ένα από τα απλός παρατηρητής. Μέσα από
τα όνειρα θα νιώσει ελεύθερη,
δικαιώματα έχουν πουληθεί
θύματα της πρόσφατης επίθεσης
στα Universal Studios και σύντομα στην Ακαδημία Βαμπίρ του Αγίου δυνατή, ακόμα μέσα σε αυτό τον
κόσμο ανάμεσα στο συνειδητό
To Δίχτυ του Ουρανού θα προβληθεί
Βλάντιμιρ, που αποδεκάτισε τον
και το ασυνείδητο.
και στη μεγάλη οθόνη.
κόσμο των Μορόι; Ή θα προτιμήσει
να θυσιαστεί προκειμένου να
κερδίσει την αιώνια αγάπη;
Ένα μυθιστόρημα μίας αμφιλεγόμενης
αγάπης από τη Ράιτσελ
Μιντ με συνολικές πωλήσεις
παγκοσμίως πάνω από 1.000.000
αντίτυπα μέχρι σήμερα.
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