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ΒΙΒΛΙΑ 
. .r I «To µήλο βγήκε αη' τον Παράδεισο», 

I Έλενα Ακρίτα, εκδ. «∆ιόπτρα». 

B iri ΐΓ™\2*τ^ Η Έλενα Ακρίτα pas αποκαλύπτει την 
¦ r^^i αλήθεια πίσω από τα γεγονότα της 

Βίβλου. Όλοι ξέρουµε τι συνέβη, αλλά 
f ' µε το πέρασµα των αιώνων υπήρξαν ¦f 

ορισµένες παρανοήσεις, µερικές δι, 

i J αστρεβλώσεις, κάποια σπασµένα τηλέΕ 
φωνα, καταλαβαίνετε, οι διάλογοι δεν ¦B 
µεταφέρθηκαν όπως ακριβώς είχαν 

συµβεί. Μέχρι σήµερα όµως... Γιατί τώρα όλα έρχονται στο 
φως το εξώτερον. 

/ aSH -S M^iov γκρεµό», Ντόρα Γιαννακοπού- 
ί^µΠ^ΙκΚ^ λου, εκδ. «∆ιόπτρα».Ένα άγγιγµα κι ένα 

* ' βλέµµα ήταν αρκετά για να ερωτευτούν 
.AwmM i παράφορα ο Παύλος και n Ελπίδα Ένα 

.ttUf / τραγικό γεγονός όµως θα βυθίσει στο ^jg^ 

πένθος τους αγαπηµένους τους και θα 

ΒΕΠ33Β^ αφήσει πολλά ερωτηµατικά. ∆εκαπέντε 

HjUj^^LELyLi^g^^ χρόνια αργότερα ο θίασος ins Στέλλας 

B^^^Bi στα Τρίκαλα θα αναστατωθεί από την 

εξαφάνιση ενός νέου ηθοποιού, του 
Βασίλη Πετρόπουλου. Τότε αναλαµβάνουν δράση ο Στρατής 
και ο Βλάσης, για να ανακαλύψουν πού βρίσκεται ο Βασίλης. 

Al ΙΜΑ Α\Α,\ΤΑϋ 

\ 
t > i eu to - 

δικούς µου νόµους. 

«Με λένε Ντάτα», Λένα Μαντά, εκδ. 
«Ψυχογιός». Με λένε Ντάτα... Χρόνια 
τώρα. Κοντεύω κι εγώ να ξεχάσω πως 
κάποτε µε βάφτισαν Αλεξάνδρα 
Αλεξάνδρα Σαλβάνου του Ροβέρτου 
και της Χαριτίνης. Είµαι ένοχη για όλα 
τα αµαρτήµατα που µπορεί να φανταστεί 

n Εκκλησία ή n αστυνοµία, κι 
όµως δεν αισθάνοµαι ένοχη για τίποτα. 

Με λένε Ντάτα. Ζω σε έναν άλλο 
κόσµο, που µόνη µου έφτιαξα, µε 

Με λένε Ντάτα και δεν µετανιώνω... 

«Άρωµα βανίλιας», Ρένα ΡώσσηΖάίρη, 
εκδ. «Ψυχογιός».Έσκιζε το 

πλεούµενο µας τα ήρεµα νερά και 
αφήναµε νύχτα το λιµάνι, σαν κλέκ 
φτες της αγάπης, σαν εραστές του 
ονείρου. Λαµπερά αστεράκια πάνω 
στη γη, τα φώτα του νησιού πίσω 
µας, κι εµείς µυρίζαµε το θαλασσινό 
αεράκι, γευόµασταν το φιλί µας. Είναι 
πανέµορφη n ζωή.Ένα µυθιστόρηµα 
που ανακατεύει µυρωδιές και γεύσεις, 

χαϊδεύει υλικά, ξυπνάει µνήµες και προσφέρει ό,τι 
πολυτιµότερο, την αγάπη. 

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡπΙ 
. j»f αρωµα! ^βανίλιας I ¦ ^|4ηρ/ 

«Πήλιο/Όι άνθρωποι: θεατές και 

' •^SSOS'sk*^ αθέατες όψεις» (Τόµοι A' και 

Π Π) ,^||^^· B), Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, 

έκδοση Ιδρύµατος Μείζονος 
#Ελληνισµού. Σ' αυτό το βιβλίο 

καταγράφονται οι εξελίξεις στην 
Λ περιοχή αλλά και ο «έξω κό- 

i^MSSEl^v. σµος», που θα συνδεθεί επίσης 

µε τις αποδηµίες Πηλιορειτών 
σε άλλους, µακρινούς τόπους και θα ταυτιστεί οικονοµικά 
-µετά το 1881- µε την πόλη του Βόλου. Οι αφηγούµενοι 
αναφέρονται κυρίως στην καθηµερινότητα, αλλά συχνά 
εκφράζονται για ό,τι τους αφορά γενικότερα. 
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