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ΒΙΒΛΙA

Η ιστορία του Γιάννη που του άρεσε να φοράει την κουκούλα του και
να περιφέρεται στα βουνά και στο αθηναϊκό άστυ και που δήλωνε ει-
σοδηματίας, ενώ ήταν αισθηματίας. Της Νταίζης που ήταν Αλικολό-
γος, αλλά τον «Λευτέρη» τον παραδεχόταν μόνο απ’ τη Μοσχολιού.
Του Σίμου που έκρυβε ξυραφάκια σε νεράντζια και ζωγράφιζε νε-

ράιδες σε τοίχους.
Της Άννας που είχε ξεχάσει
πως υπήρχε και ζούσε λάθρα
και καταχρηστικά ανάμεσα
στους ανθρώπους.
Του Τάκη, εξ ορισμού μοι-
ραίου και γόη και εκ του
αποτελέσματος αχάριστου.
Και κάμποσων άλλων που
βρέθηκαν στη δίνη της Ιστο-
ρίας που γράφτηκε στις πλά-
τες τους χωρίς να τους
ρωτήσει αν επιθυμούσαν να
γίνουν ήρωες και χωρίς να
έχει πρόθεση να τους ηρωο-
ποιήσει έτσι κι αλλιώς.
Μια απλή ιστορία για μια
πόλη, μια χώρα και ένα ερω-
τικό τρίγωνο που, όπως όλα
τα ερωτικά τρίγωνα, υπήρξε
κατ’ ουσίαν πολύγωνο.

Αθηνά Χατζή
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Από τη συγγραφέα του βιβλίου Υ.Γ. Σ’ αγαπώ, ένα μαγευτικό μυ-
θιστόρημα για δυο ερωτευμένους που δεν μπορούν να ξεφύγουν
από τα παιχνίδια της μοίρας... Από την τρυφερή παιδική ηλικία η

Ρόζι και ο Άλεξ βρίσκονται ο
ένας στο πλευρό του άλλου.
Όμως πάνω που αρχίζουν να
ανακαλύπτουν μαζί τον
έρωτα και τις χαρές της εφη-
βείας, η μοίρα έχει άλλα σχέ-
δια γι’ αυτούς...
Θα καταφέρει ο μαγικός δε-
σμός που έχουν μεταξύ τους
να επιβιώσει 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 δυνατή αγάπη βρίσκει
πάντα διέξοδο;
Ένα τρυφερό, αισιόδοξο και
πάνω απ’ όλα αληθινό μυθι-
στόρημα που θα σας ενθου-
σιάσει. Τώρα και στον
κινηματογράφο!

Cecelia Ahern
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ
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(Η εφορία με «βάφτισε» συγγραφέα... εντάξει... δε θα κοροϊδεύετε...
Κατ’ αρχάς, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιλογή και αγορά (ελπίζω)
αυτού του εξαιρετικού βιβλίου. Έχετε θαυμάσιο γούστο. Μπράβο σας,
φτου-φτου-φτου, να μη σας αβασκάνω... (φτάνει το γλείψιμο). Κρατάτε στα
χέρια σας το Ημερολόγιο του 2015, του οποίου το εξώφυλλο φιλοτέχνησαν
οι καλύτεροι (όλοι τους κάτοχοι master και PhD) παιδαγωγοί του πλανήτη.
Θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνει το εξώφυλλο
εξαιρετικά παιδαγωγικό. Όταν το παιδί ή το ανίψι σας ή ο κολλητός ή ο ενο-
χλητικός που σας έκανε επίσκεψη ή όποιος άλλος σας ενοχλεί με την γκρί-
νια του, γιατί βαριέται, τότε εσείς του δίνετε το Ημερολόγιο και έναν στυλό και
τον αφήνετε να ενώσει τις τελίτσες του εξώφυλλου για να εκτονωθεί.

Αν συνεχίσει την γκρίνια και αφού τις ενώσει, δώστε του και μπογιές να
βάψει το πρόσωπο που θα σχηματιστεί όπως αυτός θέλει. Ας βάψει μαύρα
τα μάτια και τα δόντια, ας κάνει ασημί τα μαλλιά και πράσινα τα χείλη.
Ας κάνει ό,τι εκείνος θέλει. Στο τέλος εσείς θα έχετε ένα μοναδικό βιβλίο
στη συλλογή σας που κανένας άλλος σ’ ολόκληρο τον κόσμο δεν θα έχει
όμοιο. Τώρα στην ακραία περίπτωση που το παιδί ή το ανίψι σας, ο κολλη-
τός ή ο ενοχλητικός που σας έκανε επίσκεψη συνεχίσει να έχει γκρίνια,
δώστε του μια με το βιβλίο στα μούτρα. 
Τα 768 θαυματουργά του γραμμάρια ησυχάζουν και μαινόμενο Άδωνι αν
χρησιμοποιηθούν με σύνεση. Κάθε χρόνο έγραφα στις σελίδες που είναι
ενδιάμεσα στους μήνες. Φέτος αποφάσισα να τις αφήσω κενές προκειμέ-
νου να σας δώσω ακόμα περισσότερο χώρο για να σημειώνετε εσείς την
καθημερινότητά σας και όχι μόνο. Καλά τα smart phones και τα tablets,
αλλά, κακά τα ψέματα, το χαρτί είναι σαν τη Χαλκιδική... ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ.
Αυτά...Καλή χρονιά, με υγεία, να είμαστε γεροί και του χρόνου... 
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