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Παρουσίαση βιβλίου (σαν κοσµικα πάρτι) από τη θρασκιά που «κοιτάζει µπροστά» 

Η Poma θρασκιά υπογράφει το βιβλίο της. 

«ΚΟΪΤΑίλ µπροστά» µε λάµψη από την 
εγχώρια showbiz. Η Ράνια Θρασκιά παρουσίασε 

το βιβλίο της και πολλά γνωστά 
πρόσωπα από την τηλεόραση, το θέατρο 
και το τραγούδι ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση της παρουσιάστριας 

Η εκδήλωση -που φιλοξενήθηκε το 
βράδυ της Τρίτης σε γνωστό πολυκατάστηµα- 

είχε σκοπό την παρουσίαση βιβλίου, 
εντούτοις θύµιζε κοσµικό πάρτι, αφού 

η οικοδέσποινα δεν ήταν άλλη από µία 
κυρία της τηλεόρασης που φρόντισε να 
(ταγκεντρώσει τους διάσηµους φίλους της 
για να της ευχηθούν να είναι «καλοτάξιδη» 

η πρώτη της συγγραφική απόπειρα 
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σύντροφο της Μύρωνα Στρατή, η Χριστίνα 
Αλούπη, ο Χρήστος Χολίδης (χωρίς τη 

∆ούκισσα Νοµικού) και πάρα πολλοί άλλου 
To βιβλίο της Ράνιας Θρασκιά «Κοιτάω 
µπροστά» είναι η ιστορία κάθε ανθρώπου 

που αγάπησε και πίστεψε ψεύτικες 
υποσχέσεις, που προδόθηκε και 

ένιωσε την επιθυµία να εκδικηθεί, που 
αφέθηκε στον µεγάλο έρωτα που έπεσε, 
αλλά βρήκε το θάρρος και τη δύναµη να 
σηκωθεί ξανά, που έκανε λάθη, όµως διδάχτη 

κε από αυτά και τελικά µέσα από τις 
περιπέτειές του κατάφερε να βρει τον 
εαυτό του και έµαθε να ζευ 

ΑΛΚ.ΜΠΟΥ. 
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Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο 
καλός φίλος της παρουσιάστριας Τζώνυ 
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που έδωσαν το -«παρών» ήταν η Φαίη 
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