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Νουριέβ Ρουμπινί
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Η οικονομία της κρίσης
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από τον οικονομολόγο
εκτάκτου ανάγκης
για το μέλλον του
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που προέβλεψε
την κρίση
και την κατάρρευση
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του χρηματοπιστωτικού
συστήματος

MandyAftel

Αβέξανδρος Ντερπονβης

Besma Lahouri

ήδη από το Σεπτέμβριο

Άρωμα
και αβχημεία

Τονηοίκάιω
από την ομίχβη

ΚάρβαΗμυστική ζωή

βιβλίο αυτό προτείνει

του 2006, το
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ριζικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της κρίσης.
Αντίθετα με τους περισσότερους οικονομικούς
αναλυτές, ο Ρουμπινί δεν αντιμετωπίζει
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Η ζωή των διασήμων προκαλεί
Συγγραφέας αλλά και δημιουργός 0 Αλέξανδρος Ντερπούλης
πάντα το ενδιαφέρον τόσο
παρουσιάζει ένα καλοστημένο
αρωμάτων, η Mandy
του αναγνωστικού κοινού
θρησκευτικό θρίλερ και
Aftel συνδυάζει γράφοντας
τις οικονομικές καταστροφές ως απρόβλεπτα
μας μεταφέρει στο ομιχλώδες,
όσο και των δημοσιογράφων,
τις δύο ιδιότητέςτης. Μπορεί
γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά στη ζωή
νησιωτικό τοπίο της Σαντορίνης σι οποίοι καταπιάνονται μαζί
να μην γίνετε αρωματοποιός,
μας χωρίς να έχουν ξεκάθαρη αιτία.
αλλά θα μάθετε πολλά για την
του 1927,όπου ξαφνικοί
τους και κάνουν τη ζωή τους
Δεκαετίες προσεκτικής έρευνας αε όλο τον
βιβλία. Αυτό συνέβη και στην
θάνατοι, τοπικοί θρύλοι και
ιστορία και την προέλευση
κόσμο τοθ επέτρεψαν να συνειδητοποιήσει
των αρωμάτων, τους δεσμούς
άλυτα μυστήρια αναστατώνουν περίπτωση της Κάρλα Μπρούνι,
πως και πιθανές είναι και προβλέψιμες.
το νησί καιταράζουντα
που ήταν ούτως ή άλλως
τους με την αρχαία τέχνη
πολύ δημοφιλής ως μοντέλο
της αλχημείας, το ρόλο που
μέχρι τότε ήρεμα νερά της
Αντλώντας στοιχεία από ανάλογα φαινόμενα
έπαιξαν στους διάφορους
Εκκλησίας. Πρόκειται για το
και ροκ σταρ και έγινε ακόμα
σε διάφορες χώρες και αιώνες, ο Ρουμπινί και
πολιτισμούς!
δεύτερο μυθιστόρημα του
περισσότερο μετά το γάμο της
οΣτΙβεν Μιμ, καθηγητήςοικονομικής ιστορίας
Επίαιώνες, οι άνθρωποι
Αλέξανδρου Ντερπούλη
με το Γάλλο πρόεδρο Νικολά
και αρθρογράφος των New York Times, απέδειξαν
Σαρκοζί.
Η
Μπεσμά
Λαουρί,
χρησιμοποιούσαν τα αρώματα
μετά το Στη σκιά των πύργων.
πως οι χρηματοοικονομικοί κατακλυσμοί
για θεραπευτικούς
η οποία είναι ανεξάρτητη δημοσιογράφος
Με φόντο τον απόηχο της
είναι τόσο παλιοί και πανταχού παρόντες όσο
ή λατρευτικούς σκοπούς
σύγκρουσης μεταξύ των
και ασχολείται
και ο ίδιος ο καπιταλισμός. Μόνο τις δύο τελευταίες
ή και ως αφροδισιακά.
οπαδών του παλαιού και του
με έρευνες, μάζεψε στοιχεία
δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρεςπαρόμοιων
Πap' όλα αυτά, από πολλές
νέου ημερολογίου το 1927,
για την πολυκύμαντη ζωή της
κρίσεων σε χώρες τόσο διαφορετικές
απόψεις, η αυθεντική
ο αρχιμανδρίτης Δανιήλ, που
Κάρλα και τα παρουσιάζει υπό
όσο το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία, το Πακιστάν
αρωματοποιία είναι σήμερα
έρχεται στο νησί για να ερευνήσει τον εύγλωττο τίτλο του βιβλίου
και η Αργεντινή.
μια ξεχασμένη τέχνη και οι
κάποιες καταγγελίες
της. Ποια είναι, επιτέλους, η
δημιουργικές και αισθησιακές
εκκλησιαστικής φύσεως, θα
Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί; Ένα
Όλες αυτές οικρίσεις-για να μην αναφέρουμε
πλευρέςτης έχουν επισκιαστεί
εμπλακεί σε ένα μυστήριο με
από τα μοντέλα με τις περισσότερες πιο σαρωτικούς κατακλυσμούς, όπως τη Μεγάλη
από την κυριαρχία των
πολλούς φόνους, το οποίο παραπέμπει
κατακτήσεις στον
Ύφεση- έχουν πολλά κοινά με τη σημερινή κρίση.
συνθετικών παρασκευασμάτων.
στην αιώνια διαπάλη κόσμο, η επιτυχημένη τραγουδίστρια Συσχετίζοντας τα μαθήματα από προηγούμενες
μεταξύ έρευνας και πίστης,
ή, πλέον, το αδύνατο
κρίσεις μετη σημερινή δύσκολη θέση μας,
Η Mandy Aftel εξερευνά ένα
φύσης και μεταφυσικής. Οι
σημείο του προέδρου; Ναι, αν
ο Ρουμπινί και ο Μιμ δείχνουνπώς μπορούμε να
χαμένο κόσμο, στον οποίο
αντιφάσεις αυτές ενυπάρχουν
πιστέψουμε τα εκατοντάδες
εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την εγγενή
το άρωμα εξυμνήθηκε από
στον ίδιο τον ήρωα, ο οποίος
εξώφυλλα περιοδικών που
αστάθεια του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού
τους ποιητές, μελετήθηκε
προτού χειροτονηθεί ήταν
γιόρτασαν το γάμο του προεδρικού
συστήματος, να αναγνωρίζουμε τα σημεία πίεσης,
από τους φιλοσόφους και
ιατροδικαστής. Στα άδυτα της
ζεύγους και που δεν
να μαθαίνουμε από προγενέστερα περιστατικά
λατρεύτηκε παγκοσμίως για
εκκλησιαστικής ιστορίας όλα
φείδονται εγκωμίων για τη
«παράλογης ευφορίας», να εντοπίζουμε τη
την ευεργετική επίδρασή του
φαντάζουν δεδομένα μέχρι
«διακριτική Κάρλα». Μια ζωή
στο σώμα και στην ψυχή.
διαδρομή της παγκόσμιας μετάδοσηςτης νόσου
αποδείξεως του αντιθέτου...
σαν παραμύθι...
Σεβίδες: 360, ιιμή: 15,00€,
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εκδόσεις Κέδρος.

εκδόσεις Καστανιώτη.

εκδόσεις Α.Α. Διβάνη.

καινά προγραμματίζουμε το άμεσο μέλλον μας.
Σεβίΰες: 616. τιμή: 27,72 €, εκδόσεις Παιάκη.
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