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'EteV£ Ακριτα «T© µήλο βγήκε απάτσν Παράδεισο» 
ΈΑκνα. Ακρίτα Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Η Sua ήταν π µοναδική γυναίκα 
«vfr τψυ όταν µαγείρευε ο άντρας 
της δεν της είπε ποτέ «νόστιµο αλλά 
καµία σχέση µε της µάνας µου!». 

Η Έλενα Ακρίτα µας αποκαλύ- 

πτει την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα 
της Βίβλου. 

Όλοι ξέρουµε n συνέβη, t^^gg, 
το πέρασµα των αιώνων υπήρξαν 
ορισµένες παρανοήσεις, µερικές 

δΊαστρέβλώαεις, κάποια σπασµένα 
τηλίφωνα, καταλαβαίνετε, οι διάλογοι 

δεν µεταφέρθηκαν όπως ακριβώς 
είχαν συµβεί. Μέχρι σήµερα 

όµως. Τώρα όλα έρχονται στο φως 

το εξώτερον. Με καυστικό χιούµορ 
και τη χαρακτηριστική αιχµηρή πένα 
της Έλενας Ακρίτα, το βιβλίο έχει 
ήδη αγαπηθεί ano το^αν^ννώρΓίκό 
κοινό... 

k t) µυαλό µπορεί να ξεχάσει το χθες 

«Από την'Αιντα 
στον Χαβιέρ. 

Γράµµατα σ' έναν 
φυλακισµένο» 

Τζον Μηέργκερ 
Εκδόσεις Πατάκη 

Σε µια σκονισµένη, µισοερειπωµένη 
πόλη ζει ηΆιντα. 

Ο αγαπηµένος της, οΧαβιέρ, 
βρίσκεται στη φυλακή ως επικίνδυνος 

τροµοκράτης^ Αποφασισµένα, 
λάγνα και τρυφερά, 

τα γράµµατα τηςΆιντα 
προς τον άντρα που αγαπάει 
µιλούν για τα καθηµερινά γεγονότα 

στην πόλη και για το 
ετερόκλητο πλήθος των κατοίκων 

της, που οι ζωές τους 
κυλούν µέσα από τη δική της. 

Όµως ο τόπος βρίσκεται 
κάτω από διαρκή απειλή και 
καθώς µια τυραννική εξουσία 

εισβάλλει αναπόδραστα 
από έξω, οι πιο ασήµαντες 
λεπτοµέρειες, οι mo απλές 
δραστηριότητες των ανθρώπων-ένας 

τρυφερός χορός, 
ένα γεύµα για δύο- αποκτούν 

για τηνΆιντα τη σηµασία 
που επιβεβαιώνει και δίνει 
νόηµα στη ζωή, γίνονται 

πράξεις αντίστασης ενάντια 
στις δυνάµεις που διαφορετικά 

θα µπορούσαν να τους 
αφανίσουν. 

Ο πόλεµος δεν έχει ακόµα 
ξεσπάσει. Ιούλιος του 

1940. Η οικογένεια Αργυρίου 
επιβιβάζεται στο υπερωκεάνιο 

«Νέα Ελλάς» και µεταναστεύει 
στην Αµερική. Σαράντα 

χρόνια αργότερα n Φρόσω, 
θυγατέρα του Μενέλαου 

και της Εράσµιας Αργυρίου, 
φέρνει στον κόοµο δυο παιδιά 

αγνώστου πατρός: τον 
Τζόναθαν και την Αµαλία. 
Ζουν στη Νέα Υόρκη µια σχεδόν 

φυσιολογική ζωή, αλλά n 
Φρόσω σιγά σιγά µεταµορφώνεται. 

Μια συνταρακτική 
ιστορία που ξεκινά απάτη Μικρασιατική 

Καταστροφή, διαπερνά 
πολέµους, χούντα και 

Μεταπολίτευση, και φτάνει 
έως τις µέρες της µεγάλης 
κρίοης. Μια παράξενα οικεία 
ιστορία ενός αιώνα σε 8 ώρες 
και 35 λεπτά ακριβώς. 

«8 ώρες 
και 35 λεπτά» 
Φωτεινή Τσαλίκογλου 
Εκδόσεις Καστανιώτη 
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αλλο n καρδιά θυµάται 

To καθηλωτικό σκούρο 
µπλε της.. µνήµης 
Τον ξέβρασε αναίσθητο n 

θάλασσα σε µια παραλία 
του Ναυπλίου ύστερα 

άπό ένα τοπικό µπουρίνι. Στο 
νοσοκοµείο διαπιστώθηκε ότι 
πάσχει από αµνησία. Μόλις 
ανάρρωσε από τα τραύµατά του 
βρήκε δουλειά και σπίτι και 
συνδέθηκε ερωτικά µε µια 
δασκάλα. 

Αλλά δεν είχε ανακτήσει τη µνήµη 
του, δεν θυµόταν ούτε το όνοµά 

του. Μια µέρα χτύπησε την πόρτα 
του µια άγνωστη. ∆εν µπόρεσε να 
δει πώς ήταν - την ηλικία της, το 
ύψος της, το ντύσιµό της, γιατί µόλις 
αντίκρισε τα µάτια της αισθάνθηκε 
χαµένος. Ήταν σκούρα 

µπλε σαν το ανοιχτό 
πέλαγος και καθώς τα 
κοίταζε καθηλωµένος 
µια αβάσταχτη νοσταλγία 

πληµµύρισε την ψυχή 
του... «Αντρέα, δεν 

µε θυµάσαι;», του είπε 
n άγνωστη µε τα µπλε 
µάτια. «Είµαι n γυναίκα 
σου». Λίγο αργότερα έµαθε ότι ο 
γάµος τους είχε ναυαγήσει και ζούσαν 

σαν δυο ξένοι κάτω από την 
ίδια στέγη. To µυαλό του δεν θυµόταν 

τίποτα από την παλιά ζωή του. 
Αλλά n καρδιά θυµάται... 

Συγκινητικό  

Ένα συναρπαστικό και πολύ 
συγκινητικό µυθιστόρηµα που κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Ψυχογιός 
µε τίτλο «Η καρδιά θυµάται» 

και έχει ήδη αποσπάσει πολύ θετικές 
κριτικές τόσο από ειδικούς όσο 

και από το κοινό που δείχνει να ακολουθεί 
τη συγγραφέα φανατικά... 

Η συγγραφέας του βιβλίου Καίτη 
Οικονόµου γεννήθηκε στην Αθήνα, 
όπου ζει και εργάζεται µέχρι σήµερα 

ως µεταφράστρια δεκάδων 

Το βιβλίο της Καίτης Οικονόµου περιγράφει τις περιπέτειες του Ανδρέα 
όταν n νοσταλγία τού Χτυπάει την πόρτα... 

Βγαίνει «ξαναγεννηµένος» από µια 
θάΑασσα που ιον ξέβρασε αναίσθηΐο 
και ίο παρελθόν ιού χτυπάει την πόρτα 
όταν n ζωή του άρχισε να αναρρώνει 

βιβλίων για ενηλίκους και παιδιά, 
µεταξύ των οποίων και της παγκοσµίως 

αγαπηµένης σειράς µε τις 
περιπέτειες του Χάρι Πότερ. Έχει 
συγγράψει άλλα επτά µυθιστορή¬ 

µατα . Από τις εκδόσεις Ψυχογιός 
κυκλοφορούν µε µεγάλη επιτυχία 
τα µυθιστορήµατα της «Λευκή Ορχιδέα», 

«To φθινόπωρο της µάγισσας» 
και «Έρωτας πόλεµος». 

Βιβλίο 
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