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Πολλές εκπλήξεις από τον mo ερωτικό σταθµό 
Με αµείωτους ρυθµούς συνεχίζονται 

οι εκπλήξεις του πιο ερωτικού 
σταθµού της πόλης, του Love Radio 
97,5 στους ακροατές του. Αυτή τη 
φορά το ερωτικό ραδιόφωνο µας 
δίνει την ευκαιρία να κρατήσουµε 
στα χέρια µας το νέο βιβλίο της 
Victoria Hislop µε τίτλο «To Νήµα» 
πριν την επίσηµη κυκλοφορία του! 
Συγκεκριµένα, το Love Radio 97,5 
και οι εκδόσεις «∆ΙΟΠΤΡΑ» χαρίζουν 

σε πέντε τυχερούς ακροατές 
το νέο µυθιστόρηµα της πολυδιαβασµένης 

Victoria Hislop µε τίτλο «To 
Νήµα», πριν την επίσηµη κυκλοφορία 

του στα βιβλιοπωλεία! Η συγγραφέας 
Victoria Hislop, η οποία 

άγγιξε τις καρδιές µας µε την ιστορία 
του «Νησιού», επιστρέφει µε 

µια ακόµα πιο συγκλονιστική ιστορία 
πίστης και αγάπης. Μετά λοιπόν 

τη Σπιναλόγκα που αποτέλεσε τόπο 
δράση του βιβλίου της «To Νησί», 
η Ελλάδα αποτελεί γι' άλλη µια φορά 

το κύριο θέµα και στη νέα της 

συγγραφική προσπάθεια. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι «To Νήµα» είναι βασισµένο 

σε πραγµατικά γεγονότα 
. που συγκλόνισαν τη Χώρα µας από 
το 1917 µέχρι τη µεταπολίτευση. 
Μέσα από µια ιστορία αγάπης, πίστης 

και ανατροπών ξετυλίγεται το 
νήµα της ιστορίας της Ελλάδας, και 
ξεκινάει µε τη µεγάλη πυρκαγιά του 
1917 στη Θεσσαλονίκη. Σηµειώνεται 

ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις «∆ΙΟΠΤΡΑ στις 
16 Νοεµβρίου ταυτόχρονα σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Οσοι 
λοιπόν ακροατές του πιο ερωτικού 
σταθµού της πόλης, του Love Radio 
97,5 επιθυµούν να διαβάσουν πρώτοι 

από όλους το νέο βιβλίο της 
Victoria Hislop µπορούν να στείλουν 

από το κινητό τους τη λέξη 
«ΒΙΒΛΙΟ», να αφήσουν κενό, το ονοµατεπώνυµό 

τους και ίσως είναι 
µέσα στους πέντε τυχερούς που θα 
το παραλάβουν από το υποκατάστηµα 

των εκδόσεων «∆ΙΟΠΤΡΑ». 
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