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«Το παρελθόν πάντα θα έχει ανοιχτές 
παρτίδες με το μέλλον. Κανείς δεν του 
ξεφεύγει…»
Το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά που θα το φέρουν 
στην κορυφή. Ίντριγκες, πάθη, μυστήριο, 
έρωτα και μια πολυεπίπεδη ιστορία που 
ξεδιπλώνεται σε κάθε κεφάλαιο, κρατώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Το βιβλίο
Στο Παρίσι, μια γυναίκα με μυστηριώδες 
παρελθόν γράφει την τελευταία λέξη σε 
ένα γράμμα με άγνωστο παραλήπτη…  
Στην άκρη των ματιών της έχει περισσέψει 
ένα δάκρυ για τον μοναδικό άνθρωπο που 
βρέθηκε να την αγαπήσει. Έναν άνθρωπο 
που τον «σκότωσαν» γιατί ο έρωτάς τους 
θεωρήθηκε έγκλημα. Την ίδια ώρα, η 
Πέρσα στροβιλίζεται στη σκηνή με κλειστά 
τα μάτια. Το θυελλώδες χειροκρότημα του 
κόσμου την τραβάει από την έκσταση και 
την κάνει να τα ανοίξει. Ένας άγνωστος 
άντρας στην πρώτη σειρά την κοιτάζει 
μαγεμένος. Το βλέμμα του κλειδώνει 
στο δικό της. Ο νεαρός φωτογράφος 
Κωνσταντίνος αισθάνεται ότι αντικρίζει μια 
αρχαία θεά. Και η Πέρσα νιώθει ότι μόλις 
συνάντησε το πεπρωμένο που έψαχνε 
χρόνια.  Ένας φωτεινός δρόμος ανοίγει. 
Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία αρχίζει 
να ξετυλίγεται περνώντας από τα Γιάννενα, 
το Γαλαξίδι και την Πάτμο. Ένα μικρό μπλε 
λουλούδι σε ένα γράμμα κρύβει το μεγάλο 
μυστικό. Πόσο μπορεί κανείς το παρελθόν 
να λησμονήσει… Μη με λησμόνει: Άγριο 
λουλούδι, που ανθίζει μόλις ο χειμώνας 
φύγει. Μεταξύ άλλων, συμβολίζει τη 
δύναμη της μνήμης, του έρωτα και της 
αληθινής αγάπης. 

Η Ευανθία είναι η μικρότερη κόρη μιας 
οικογένειας, η οποία έχει χάσει τον πατέρα 
και προστάτη της, και τώρα παλεύει με 
την ανέχεια. Θα γνωριστεί με μια παρέα 
νεαρών αεροπόρων και η καρδιά της θα 
χτυπήσει από την πρώτη στιγμή για τον 
Περικλή. Είναι όμως αποφασισμένη για όλα, 
προκειμένου να ξεφύγει από τη μιζέρια του 
φτωχού μαχαλά της Θεσσαλονίκης όπου ζει, 
κάνοντας έναν καλό γάμο…

Το βιβλίο

Η Θεσσαλονίκη του ’40 είναι μια πόλη με 
πολύ φως, αλλά και πολύ σκοτάδι. Παρά 
τις δυσκολίες της φτώχειας, η Ευανθία 
θέλει να διεκδικήσει μια καλύτερη και 
αξιοπρεπή ζωή. Γνωρίζεται με μια παρέα 
νεαρών αεροπόρων που συχνάζουν στην 
πλατεία Αριστοτέλους και δέχεται να 
παντρευτεί τον Ευάγγελο, αν και η καρδιά 
της χτυπάει από την πρώτη στιγμή για το 
φίλο του, τον Περικλή. 
Στην πορεία θα πληρώσει ακριβά την 
επιλογή της, καθώς η αγάπη γνωρίζει 
μόνο τη γλώσσα της καρδιάς, και η 
προσπάθειά της να την κατευθύνει θα 
πέσει στο κενό. Η ίδια θα μείνει χαμένη 
και μπερδεμένη μπροστά στα παιχνίδια της 
μοίρας. Ο Περικλής γίνεται το απωθημένο 
της Ευανθίας, και ενώ μέρα τη μέρα 
το πάθος της θεριεύει, σημειώνονται 
απρόσμενες εξελίξεις, με αποκαλύψεις 
που συγκλονίζουν και συναρπάζουν. 
Ο έρωτας είναι τυφλός και λειτουργεί 
πέρα από κάθε λογική, μακριά από 
μονοπάτια βατά και συνηθισμένα. 
Μέσα από την περιπετειώδη ζωή των 
αεροπόρων ξετυλίγονται στο βιβλίο 
αυτό σημαντικές ιστορικές στιγμές της 
ελληνικής αεροπορίας σε συνδυασμό με 
τον έντονο ψυχισμό και τα συναισθήματα 
των ηρώων: την ανδρεία, το σθένος, το 
θάρρος, το πάθος, μα πάνω απ’ όλα τον 
έρωτα και την αγάπη που ομορφαίνουν τη 
ζωή μας.

Σύνθετο, πανέξυπνο και τρομακτικό θρίλερ 
που σοκάρει τον αναγνώστη κυριολεκτικά 
μέχρι την τελευταία σελίδα.

Το βιβλίο έχει κάνει αίσθηση και μεγάλες 
πωλήσεις σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες 
και τη Γερμανία. Μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα πουλήθηκε σε πάνω από 
20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων Αγγλίας 
και Αμερικής. 

Το 2013 ήταν υποψήφιο για το Norwegian 
Booksellers Award. 

Το βιβλίο

Το πρώτο μιας σειράς αστυνομικών 
βιβλίων με ήρωες τον Holger Munch 
και τη Mia Krüger. Ένα εξάχρονο κορίτσι 
βρίσκεται κρεμασμένο από ένα δέντρο 
στο Μαριντάλεν, λίγο έξω από το Όσλο. 
Ντυμένο σαν κούκλα, έχει στην πλάτη 
του μια σχολική τσάντα και γύρω από 
το λαιμό ένα καρτελάκι: «Ταξιδεύω 
Μόνη». Η Νορβηγία συνταράσσεται, 
και η ειδική ερευνητική ομάδα του 
Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο Όσλο 
επαναλειτουργεί εσπευσμένα, με τον 
αστυνομικό ερευνητή Χόλγκερ Μουνκ 
στο πηδάλιο. Ο Μουνκ πρέπει να πείσει 
την καλύτερη ερευνήτριά του ―την 
ταλαντούχα αλλά και καταθλιπτική Μία 
Κρούγκερ― να επιστρέψει από το 
μικροσκοπικό νησί όπου έχει αποσυρθεί 
και να ενταχθεί ξανά στην ομάδα. Και είναι 
ακριβώς η Μία που, επιστρέφοντας γι’ αυτή 
την τελευταία φορά, θα ανακαλύψει τον 
αριθμό 1 που κάποιος χάραξε πάνω στο 
νύχι του άτυχου κοριτσιού ― ο σαδιστής, 
εκδικητικός, άρρωστος δολοφόνος από το 
παρελθόν δεν έχει σκοπό να σταματήσει 
εδώ: θα υπάρξουν και άλλα θύματα. 
Και τίποτε δεν φαίνεται ικανό να τον 
σταματήσει.

Από τη συγγραφέα του διεθνούς best seller 
Λευκή Γαρδένια, που επιστρέφει με την πιο 
λαμπερή απ’ όλες τις ηρωίδες της μέχρι 
τώρα.

Το βιβλίο

Ένας μυστηριώδης ξένος αφήνει ένα 
βρέφος στις μοναχές του Σάντο Σπίριτο. 
Ένα μικρό ασημένιο κλειδί κρυμμένο στα 
σπάργανα του κοριτσιού είναι το μόνο 
στοιχείο για την ταυτότητά της. Η μοναδική 
οικογένεια που έχει γνωρίσει η Ρόζα 
είναι οι μοναχές που την ανέθρεψαν. 
Όταν γίνεται δεκαπέντε ετών, φεύγει από 
το μοναστήρι και πάει να εργαστεί ως 
γκουβερνάντα της κόρης ενός μαρκησίου 
και της αλλόκοτης, τρομακτικής συζύγου 
του. Το σπίτι τους είναι αριστοκρατικό, 
αλλά μια κατάρα βαραίνει πάνω του, και η 
Ρόζα διχάζεται ανάμεσα στην επιθυμία της 
να μάθει την αλήθεια και στο φόβο της για 
τον αντίκτυπο που αυτή η αλήθεια θα έχει 
στην ίδια. Στο μεταξύ, το παγερό χέρι του 
φασισμού τυλίγεται γύρω από την Ιταλία. 
Κανείς δεν είναι πια ασφαλής. Η Ρόζα 
θα βρεθεί αντιμέτωπη με απερίγραπτη 
σκληρότητα. 
Μοναδικά της όπλα για να επιβιώσει είναι 
η ευφυΐα της, η αποφασιστικότητά της... 
και η τόσο ιδιαίτερη ικανότητά της να 
αγαπά.
Ένα μυθιστόρημα για τη θυσία και την 
ανταμοιβή, για την ομορφιά και τον 
κίνδυνο – και για τη λύτρωση, τελικά, με 
τον τρόπο που μόνο η Belinda Alexandra 
μπορεί να κατορθώσει.

Τίτλος ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Συγγραφείς SAMUEL BJØRK

ISBN 978-960-364-890-1
Τιμή με 
ΦΠΑ 17.70 €

Σελίδες 544
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ISBN 978-960-364-888-8
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