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ΒΙΒΛΙΟ I 
ΑΙ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
PETER LAMBR0U & GEORGE PRATT  

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα Σελίδες: 336  

Μια µέρα φεύγοντας από την 
πόλη του για να πάει σε µια άλλη 
γειτονική, ο γιατρός ρώτησε την 
πανούκλα που έµπαινε: «Πάλι 
εδώ; Τι ήρθες να κάνεις;» «Είναι 

n σειρά µου να φροντίσω την 
πάλη σου», «Πόσους θα πάρεις 
αυτή τη φορά;», ρώτησε ο γιατρός, 

«Λίγους, γύρω στους χίλιους», 
απάντησε n πανούκλα. 

Μετά από µία εβδοµάδα ο γιατρός (έχοντας ενηµερωθεί εν 
τω µεταξύ για την κατάσταση), επέστρεψε, και στην είσοδο 
tns πόλης αντάµωσε την πανούκλα που έφευγε: «Μου είπες 
ψέµατα. Είπες άτι θα πάρεις χίλιους και τελικά πέθαναν πέντε 

χιλιάδες», Κι εκείνη απάντησε: «∆εν είπα ψέµατα. Εγώ 
πήρα χίλιους. Τους υπόλοιπους τους σκότωσε ο φόβος.» 

ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΡΑΝΙΑΘΡΑΣΚΙΑ  
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα Σελίδες: 272 
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Αυτό το βιβλίο είναι n ιστορία 
µου. Και n δική σου. Και της πωλήτριας 

στο µαγαζί µε τα ρούχα 
στη γωνία. Και του άντρα της. 

Και της συναδέλφου σου στη 
δουλειά. Και της Ελένης. Και του 
Βασίλη. Και Tns ∆ιονυσίας... Και 
Tns γυναίκας που ερωτεύτηκε 
τον λάθος άνθρωπο. Κι εκείνης 
που πρόδωσε την καλύτερη της 
φίλη. Και ms άλλης που ζει ακόµα 

µες στο ψέµα. Και n δική σου, που πίστεψες σε ψεύτικες 
υποσχέσεις γιατί ήταν ό,τι πιο όµορφο είχες ακούσει. Αυτό 
το βιβλίο είναι n ιστορία όλων εµάς που αγαπάµε µε πάθος, 
που προδοθήκαµε σκληρά, που νιώσαµε την επιθυµία της 
εκδίκησης να µας καίει την καρδιά, που αφεθήκαµε στον 
µεγάλο έρωτα χωρίς αντίσταση. 

ΤΙ ΓΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΛΑ 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα Σελίδες; 248 

Τα φρούτο, τα βότανα, το αιθέρια 
έλαια, το θαλασσινό νερό 

και το λάδι ελιάς είναι µόνο µερικά 
από τα µυστικά που απλόχερα 
προσφέρει n ελληνική 

φύση. Η ∆ήµητρα Γουλά τονίζει: 
«Όταν πάω διακοπές παίρνω 
µαζί µου ελάχιστα τυποποιηµένα 
καλλυντικά, γιατί ξέρω άτι όπου 
και να βρεθώ θα υπάρχουν οι 

συνταγές της φύσης, αγνές και αποτελεσµατικές: θυµάρι 
(αντισηπτικό), ρίγανη (τονωτικό), λάδι ελιάς (αντηλιακό), 

λεµόνι (µαλακτικό). Ακόµη, θα κάνω πίλιγκ από σιµιγδάλ! 
και µέλι ή από άµµο και θαλασσινό νερά, και θα φτιάξω χίλια-δυο 

άλλα καλλυντικά από υλικά που βρίσκονται παντού 
γύρω µας και µάλιστα εντελώς δωρεάν!» 
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