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Στην άκρη του ουράνιου τόξου
"ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΠO ΤΙΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ Διόπτρα κυ-
κλοφορεί το βιβλίο “Στην άκρη

του ουράνιου τόξου” της Cecelia
Ahern το οποίο μάλιστα πρόσφατα
έγινε και ταινία. Μια ρομαντική ιστορία
για να περάσετε ευχάριστα και «ζεστά»
τις χει μω νιάτικες ώρες σας.

Το βιβλίο
Από τη συγγραφέα του βιβλίου Υ.Γ. Σ’
αγαπώ, ένα μαγευτικό μυθιστόρημα για
δυο ερωτευμένους που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα παι-
χνίδια της μοίρας…
Από την τρυφερή παιδική ηλικία η Ρόζι και ο Άλεξ βρίσκονται ο
ένας στο πλευρό του άλλου. Όμως πάνω που αρχίζουν να ανα-
καλύπτουν μαζί τον έρωτα και τις χαρές της εφηβείας, η μοίρα
έχει άλλα σχέδια γι’ αυτούς…
Θα καταφέρει ο μαγικός δεσμός που έχουν μεταξύ τους να επι-
βιώσει στο χρόνο, να διατηρηθεί δυνατός και να μετατραπεί σε
μια αληθινή αγάπη;
Είναι η μοίρα αυτή που κινεί μέχρι το τέλος τα νήματα ή μια δυ-
νατή αγάπη βρίσκει πάντα διέξοδο;
Ένα τρυφερό, αισιόδοξο και πάνω απ’ όλα αληθινό μυθιστόρημα
που θα σας ενθουσιάσει. Τώρα και στον κινηματογράφο!

Η συγγραφέας
Πριν ξεκινήσει τη συγγραφική της καριέρα, η Cecelia Ahern
σπούδασε Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στα
21 της έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα Υ.Γ. Σ’ αγαπώ που
έγινε αμέσως διεθνές best seller και μεταφέρθηκε με επιτυχία
στον κινηματογράφο. Τα επόμενα βιβλία της, Στην Άκρη του Ου-
ράνιου Τόξου, Μεταξύ Ουρανού και Αγάπης, Θα Σε Βρω Ξανά,
Σ’ Ευχαριστώ για τις Αναμνήσεις , Το Δώρο, Μια Σελίδα για Κάθε
Αύριο και Φεγγάρι Δύο Ημερών έγιναν επίσης best seller. Τα βι-
βλία της Cecelia κυκλοφορούν σε 46 χώρες και έχουν πουλήσει
πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα. Ζει στο Δουβλίνο με την οι-
κογένειά της.

www.clipnews.gr


