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Η ροζ λογοτεχνία παίρνει το αίµα τπς πίσω 
Οι αρνητικές 
κριτικές που 
συγκεντρώνει π ροζ 
λογοτεχνία για την. 
ποιότπτα και τπν αξία 
τπς µπορεί ενίοτε 

,^να πλήγωσαν τους 
συγγραφείς τπς, αλλά 
ουδέποτε έπλπξαν-τις 
πωλήσεις της, ειδικά 
τπν καλοκαιρινή 
περίοδο. Γιατί, ένοχη 
ή µη, n απόλαυση της 
ανάγνωσης τέτοιων 
ιστοριών παρέχει, 
όπως φαίνεται, την 
ιδανική διαφυγή για 
τις αναγνώστριες 
τις ζεστές µέρες της 
θερινής ραστώνης 

01 Σ' ένα γύρισµα 
της ζωης 
Αλκυόνη Παπαδάκη 
Εκδόσεις: Καλέντης  

Στο νέο της µυθιστόρηµα, n 
γνωστή συγγραφέας συνδέει 
την υπόθεση του τελευταίου βιβλίου 

της µε τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγµατικότητα. Μέσα 

από την αφήγηση και την 
ιστορία ενός νέου ανθρώπου, n 
οποία εξελίσσεται στη σηµερινή 
Ελλάδα, σκιαγραφεί την ψυχολογία 

ενός σύγχρονου Έλληνα, 
που βρίσκεται ξαφνικά αντιµέτωπος 

µε τα ακυρωµένα όνειρα 
και ταασφυκτικά αδιέξοδα του. 

02 Με λένε Ντάτα 
Λένα Μοντα 
Εκδόσεις; Ψυχογιός  

Η επιστροφή της βασίλισσας 
του ροζ µε το νέο της µυθιστόρηµα 

συµπίπτει µε την επιστροφή 
της στο µυθιστορηµατικό 

σύµπαν του βιβλίου της «Όσο 
αντέχει n ψυχή». Επίκεντρο της 
ιστορίας n γοητευτική και δυναµική 

Ντάτα (Αλεξάνδρα Σαλβάνου) 
και το παρελθόν τπς, µε 

φόντο την Ελλάδα της Κατοχής. 

Αλκυόνη Παπαδάκη 
Γ ένα γύρισµα 
της ζωής 
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W y Πενήντα 
αποχρώσεις 

του γκρι 
Απελευθέρωση 

06 

αγεφύρωτες 

ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ 

09 

03 SaE.C.R.E.T. 
L. Marie Adeline 
Μετάφραση: Νίνα Μπούρη 
Εκδόσεις: Πατάκη  

Η 35άρα Κέισι, που ζει στην N. 
Ορλεάνη, χήρεψε πρόσφατα και 
εργάζεται ως γκαρσόνα. Πιστεύει 

ότι n ζωή δεν τπς επιφυλάσσει 
άλλες ερωτικές συγκινήσεις, µέχρι 

τη στιγµή που ανακαλύπτει 
µια µυστική κοινότητα όπου οι 
σεξουαλικές φαντασιώσεις, όσο 
ακραίες κι αν είναι αυτές. 

04 Αργός χορός 
Γιόλα ∆αµιανού 
Παπαδοπούλου 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Ο Αλέκος αναρωτιέται αν πρέπει 
να παραµείνει στπν Ελλάδα 
όπου βασιλεύει n διαφθορά 
ή να φύγει στο εξωτερικό. 
Η αγάπη παίζει µεγάλο ρόλο 
στην απόφαση του µέχρι m 

στιγµή που εµφανίζεται ένας 
ανεκπλήρωτος έρωτας ano το 
παρελθόν... 

05 To σπίτι των σκιών 
Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου 
Εκδόσεις: Ψυχογιός  

Ένα σπίτι στπν Αθήνα, δύο ιστορίες 
γυναικών που τους χωρίζουν 
60 χρόνια. Η µία ύστερα 

από µια προσωπική τραγωδία 
φεύγει µετανάστρια στο εξωτερικό, 

n άλλη -Ελληνοαµερικανίδα- 
επιστρέφει στην Ελλάδα, γοητεύεται 

από το µυστήριο του 
κοινού τους σπιτιού και αναζητά 
όσα τη συνδέουν µε αυτό. 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι: Απελευθέρωση 
E.L.James 
Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη 
Εκδόσεις: Πατάκη  

Αν είστε από αυτούς που δεν 
του αρέσει να αφήνουν πράγµατα 

στη µέση, φέτος το καλοκαίρι 
µπορείτε να ξαναβυθιστείτε 

στην επιτυχηµένη τριλογία 
και να συµπληρώσετε τα ενδεχόµενα 

κενά σας, καθώς πρόσφατα 
κυκλοφόρησε και ο τελευταίος 

τόµος. Η Άννα και ο 
Κρίστιαν παντρεύονται, αλλά n 
κοινή ζωή τους δεν είναι στρωµένη 

µε ροδοπέταλα 

07 Στη σκιά των αιώνων 
∆ήµητρα 
Παπαναστασοπούλου 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα  

Στις αρχές του 20ού αιώνα, 
στην πολυπολιτισµική Θεσσαλονίκη, 

ένας άντρας αναγκάζεται 
να απαρνηθεί τον έρωτα της 

ζωής του και να υποταχθεί στις 
κοινωνικές επιταγές. Ενοχές, 
µυστικά και αινίγµατα τον βαραίνουν 

µέχρι να βρει το θάρρος 
να τα αντιµετωπίσει και να αναµετρηθεί 

µαζί τους. 

08 Οι τρεις φωτιές 
Αννα Γαλανού 
Εκδόσεις: Ωκεανίδα  

Πολλά χυλιόµετρα θα παρεµβληθούν 
και θα χωρίσουν -στην 

ενήλυαι τηα ζωή τους- τρία 
αδέλφια, τον Μάριο, τον Ιάκωβο 

και τον Αργύρη. Ο αληθινός 
έρωτας, θα βοηθήσει να ανακαλύψουν 

τον-πραγµατικό εαυτό 
τους και να υπερβούν τις αποστάσεις 

non µέχρι τότε τους είχαν 
αποµακρύνει. 

09 Αγεφύρωτες σιωπές 
Μαρία Κωνσταντούρου 
Εκδόσεις: Λιβάνη  

Μια ιστορία γεµάτη µυστικά και 
πόνο ταξιδεύει τον αναγνώστη 
της µέσα στον χρόνο, από ιον 17ο 
αιώνα µέχρι πς µέρες µας. Στις 
όχθες του ποταµού Άροχθου διαδραµατίζεται 

µια τραγωδία όπου 
n εκδίκηση αποτελεί ισχυρό κίνητρο 

για τους ήρωες. ∆εν εξασφάλιζα, 
όµως, ούτε την αγάπη 

ούτε την ευτυχία 
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