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ΣΤΑ ΦΕΓΓΆΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

Κ0ΝΤΖ0ΓΛ0Υ ΜΑΙΡΗ 
Μέσα του 20ού αιώνα. Οι δυο ηρωίδεε, 

n Βασιλική και n Ιλαρία, έχουν τραβήξει tous 

6popous tns ζωή$ tous στα διαφορετικά 
σημεία του ορίζοντα. Η Βασιλική στην Αμερική 

γεμάτη από αγάπη, πλούτη και ενδιαφέρουσα 
ζωή, συναντάει έναν άγνωστο που 

τη γοητεύει και είναι αποφασισμένη να τον 
ακολουθήσει cos την άκρη του κόσμου. Ο 
έρωτάΞ tous σκαλώνει πάνω a' ένα χρυσό 
σταυρό μ' ένα γράμμα χαραγμένο. Ηρωίδα 
apxaias τραγωδίαΞ, n Βασιλική ορκίζεται εκδίκηση 

για τον άδικο χαμό Tns nai5ims Tns φίληΞ, 
xcupis να υποψιάζεται noios μπορεί να είναι ο araos 
Εκδόσε^: ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Α. 

TO ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΠΣΣΑΣ 

ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Η Μυρσίνη, rapnos του παράφορου έρωτα 

svos Μακεδόνα και pias Τσιγγάνα5, μεγαλώνει 
ανάμεσα cttous διαφορετικούε κόσμοι 

του πατέρα και Tns pnrspas Tns, νιώθονταΞ 
πω5 δεν ανήκει απόλυτα σε κανέναν. Στα 
εννιά Tns χρόνια, όταν την εγκαταλείπει n 

μητέρα tns, n μικρή Μυρσίνη πρέπει v' αντιμετωπίσει 
ολομόναχη το παράξενο χάρισμά 

Tns, την έκτη αίσθηση που έχει κληρονομήσει 
από την τσιγγάνα προγιαγιά Tns. ΑδυναTdwTas 

να διαχειριστεί ένα χάρισμα που το 
3λέπει σαν κατάρα, το καταπιέζει και εντάσσεται στον κόσμο του πατέρα 

Tns. Πολλά χρόνια αργότερα, γυναίκα πια, επισκέπτεται για πρώτη 
φορά με το μνηστήρα Tns τον τόπο καταγωγή3 Tns για να τακτοποιήσει 
tis κληρονομιά Tns υποθέσει. Κι εκεί γνωρίζει τον Στέφανο Βρεττό, 

έναν άντρα που ανατρέπει όλεΞ tis βεβαιότητεΞ Tns ζωή5 Tns. 
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καιτη ΟΙ Κϋ ΝΟΜΟΥ 
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΙΣΩ HO ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Η ηρωίδα βιώνει μια καθημερινότητα ήρεμη. 
ΕξαιρώνταΞ focus τη θανάσιμη μέλλουσα 

πεθερά Tns και κάτι... μικροατασθαλίεΞ του 
παρελθόντοΞ που δεν φαίνονται να την αφήνουν 

να ηρεμήσει... Η αδερφή tns ζει με το 
σύνθημα «άδραξε τη μέρα».Ή ό,τι άλλο Tns 

γυαλίσει! Και n γιαγιά tous μπορεί να θυμίζει 
διασταύρωση Σφίγγαε και στρατηγού εν 

αποστρατεία, opcos τα μυστικά που κρύβει 

στην ψυχή Tns είναι αυτά που θα αγγίξουν 
τελικά tis καρδιέε όλων. Όταν αυτέ5 σι δύο 
περιπλανήσεβ καταλήξουν στον ίδιο προορισμό, iotos μια δεύτερη 
ευκαιρία αλλάξει την πορεία Tns ζωή5 για πάντα. Kdnoiss φορέΞ πριν 
να είναι πολύ αργά,.. 
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ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ 

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 
Η Ειρήνη πάντα πίστευε αυτό που έλεγε 

n γιαγιά Tns: «To ουράνιο τόξο είναι n σκάλα 
που χρησιμοποιούν οι ipuxss για να φτάσουν 
στον ουρανό.. .«Έτρεχαν μαζί και αναζητούσαν 

την άκρη του, μικρό κορίτσι εκείνη στο 
χωριό Tns κοντά στα σύνορα. Όνειρο Tns να 
γίνει δασκάλα, αλλά n μοίρα είχε άλλα γραμμένα. 

Για να αποφύγει ένα γάμο που Tns κανονίζει 
ο πατέραΞ Tns, n Ειρήνη θα βρεθεί στην 

Αθήνα, και δίπλα στη θεία Tns, τη μεγάλη τραγουδίστρια 
Βένια, θα γνωρίσει την λάμψη Tns 

σόουμπιζ... αλλά και το σκοτάδι Tns... 

Ο spavras Tns με τον Μάξιμο θα γίνει βορά στα θηρία των μέσων 
μαζικήβ ενημέρωση5 κι εκείνη θα τραβήξει πάνω tns όλα τα πυρά και 
όχι μόνο τα τηλεοπτικά... 
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