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Free time ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΣΗΤΙΝΟΥ 

ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α 
ΟΜΙ 

ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, Σελίδες: 240 

Ο Αδωνης πάλεψε σκληρά στη ζωή του. 
Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, µα τα 
κατάφερε. Η αγάπη της ∆ανάης ήρθε να 
συµπληρώσει την ευτυχία του. Μα τα σχέδια 

της µοίρας είναι πολύπλοκα κι αδιαφορούν 
για τις επιθυµίες των ανθρώπων. 

Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά 
µπροστά του, αναγκάζοντας τον να 

ντυθεί τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει, 
χωρίς εξήγηση, την αγαπηµένη 

του. Η ∆ανάη έµεινε απελπισµένη να τον 
ψάχνει, ενώ εκείνος µόνος κι απογοητευµένος 

από τη ∆ικαιοσύνη βρέθηκε να παλεύει 
µε τις συγκυρίες και τη µικρότητα 

των ανθρώπων. Η τραγική διαδροµή του 
ανάµεσα σε δύο χώρες θα αποδείξει πόσο 
κοντά στο έγκληµα µπορεί να βρεθεί κανείς 

όταν φτάσει σε κατάσταση απελπισίας. Μόνη του παρηγοριά n αγάπη 
της ∆ανάης, που πάλευε για χάρη του από το δικό της µετερίζι. Αυτή 

ήταν n ανάσα, n ελπίδα του. θα τον βοηθήσει άραγε n νοερή συντροφιά 
της µεγάλης του αγάπης να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει και 
πάλι στις παλιές του αξίες της τιµιότητας και της καλοσύνης; 

y β 
Γύρισε σελίδα 

τοιωοΦΟΝΟίΟΥ 

ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ 
TO ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ΣΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚ0Λ0ΥΛΗ 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελίδες: 208 

Μια νεαρή και όµορφη κοπέλα 
εξαφανίζεται µες στη 

νύχτα. Στη µικρή επαρχιακή 
πόλη. Αστυνοµία 

και ντόπιοι λένε ότι χάθηκε 
στο δρόµο του εύκολου 

χρήµατος. Μια δηµοσιογράφος-ερευνήτρια 
αναχωρεί 

αµέσως για το ταξίδι 
της αναζήτησης. Με 

οδηγό τη διαίσθηση, ξεκινά 
από ένα παράξενο όνειρο για να φτάσει αργότερα 

σε µια απίστευτη αποκάλυψη. Μπαίνει σ' ένα παρασκήνιο 
µε υπόπτους, όπου ο ένας οδηγεί στον άλλο και όλοι 

µαζί συµµετέχουν σε µια τρελή ιστορία µε γρίφους και 
αινίγµατα. Αναζητά τον ένοχο απ' τα σηµάδια του. Παίζει 

µαζί του «τη γάτα µε το ποντίκι». Μια αλλόκοτη σχέση 
τη δένει µε το δράστη. Η παράσταση δείχνει να µην 

έχει τέλος. Μια πόλη-µυστήριο. µε ανθρώπους που λένε 
λίγα αλλά ξέρουν πολλά.Ένα κρυµµένο ηµερολόγιο, µε 
αµαρτίες από το παρελθόν και προφητείες γιο το µέλλον. 
Ίντριγκες, έρωτες και πάθη σε έντονους κινηµατογραφικούς 

ρυθµούς, µε την αγωνία να µην εγκαταλείπει ποτέ 
τον αναγνώστη. Μια συναρπαστική περιπέτεια, ένα σενάριο 

από εκείνα που µόνο n ζωή ξέρει να γράφει. 

Η ΚΥΡΙΑ NE ΤΑ ΜΑΥΡΑ 
Η Βιογραφία Tns Πηνελόπης 

∆έλτα είναι 
πέρα για πέρα αληθινή. 

Στηρίζεται και 
στην παραµικρή της 
λεπτοµέρεια σε πληροφορίες 

που περιλαµβάνονται 
σε 

έντυπες πηγές ή σε 
συµπεράσµατα που 

εξάγονται µε ασφάλεια από τα γροφόµενα στις 
πηγές. Η Πηνελόπη ∆έλτα είναι αντικειµενικά 
«Μεγάλη Ελληνίδα», πρωτοπόρο για την εποχή 

της και µε απίστευτη δραστηριότητα. Οι πηγές, 
µε Βάση τις οποίες συντάχθηκε n Βιογραφία, 
είναι: 

1. Μαρτυρίες της εποχής. 

2. Η αλληλογραφία Tns Πηνελόπης ∆έλτα. 

3. Τα αποµνηµονευµσακού χσροχτήρα έργα Tns. 
4. Τα έργα Tns, τόσο τα αυτοτελή, όσο κι εκείνα 
που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά και 
είναι διηγήµατα, αφηγήµατα και άρθρα, 

5. Εφηµερίδες Αθήνας και θεσσαλονίκης. 

6. Περιοδικά που αποδελτιώθηκαν. 

7. Η βιβλιογραφία για την Πηνελόπη ∆έλτα (αυτοτελείς 
µελέτες και διατριβές, άρθρα, βιβλιοκρισίες, 
σύµµεικτοι τόµοι κ.ά.). 

ΜΙΤΣΗ Σ. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ Εκδόσεις: Τετράγωνο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ T ΕΚΕΙΝΟ 
TO ΠΛΑΤΑΝΙ 
Η 

σ' exsivo το πλατάνι 

SSr 
ΜΕΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ 
Εκδόσεις: Ιωλκός 
Σελίδες: 240 

Υπάρχουν ανάµεσά µας κάποιοι που αρνούνται 
να υπακούσουν στις επιταγές της κοινωνίας, 
που περιφρονούν τους θεσµούς της και δυσφορούν 

µε τις συνήθειές της. Υπάρχουν ανάµεσά 
µας κάποιοι που αντιδρούν, που αναρωτιούνται, 

που ονειρεύονται, που τολµούν. 
Ένας τέτοιος «κάποιος» είναι και ο Ακης. Ένα 
µικρό έφηβο µυρµήγκι, ανήσυχο, αθώο και 
ονειροπαρµένο που λαχταρά να γυρίσει τον κόσµο 

και που ξεπερνώντας κάθε φαντασία γίνεται 
φίλος µ' έναν τζίτζικα, καλοσυνάτο, σοφό 

και φύσει ελεύθερο. Ο Ακης είναι ο αµφισβητίας 
«αλήτης» που υπήρξε σίγουρα κάποτε µες 

στον καθένα µας και που ίσως ακόµα να εξακολουθεί 
να κρύβεται και να στοιχειώνει κάποιες 

καρδιές. Πόσο περιπετειώδεις θα είναι οι βόλτες 
του µες στο τεράστιο δάσος µέχρι να καταφέρει 

να ανακαλύψει το όνειρο του; Και µετά; 
θα το ακολουθήσει τελικά; θα το κυνηγήσει; 
Πόσο δύσκολο, ίσως ακόµα και τροµερό µπορεί 
να είναι; 
Ένα µυθιστόρηµα για τη φύση, τους ανθρώπους 
και τη ζωή, γεµάτο συµβολισµούς, που θα αγαπηθεί 

από µικρούς, µεγάλους και κάθε ευαίσθητο 
αναγνώστη. 
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