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Η επιστροφή 
του νεαρού 
πρίγκιπα 

Ένας άνδρας ταξιδεύει µόνος 
του στους απέραντους και αποµονωµένους 

δρόµους της Παταγονίας. 
Ξαφνικά βλέπει µια ανθρώπινη 
φιγούρα: είναι ένας 

πεινασµένος και αβοήθητος 
έφηβος µε παράξενο ντύσιµο 
και αστέρια γύρω από τα ξανθά 
του µαλλιά. Ο άντρας συνειδητοποιεί 

ότι έχει µπροστά του τον 
Πρίγκιπα που έχει µεγαλώσει 

πλέον και έχει γυρίσει στη Γη. Οι δύο ταξιδιώτες αρχίζουν να 
µιλούν για τα mo απλά και mo σηµαντικά πράγµατα της ζωής. 
To ταξίδι τους µε προορισµό το άγνωστο γίνεται ένα πραγµατικά 

πνευµατικό ταξίδι, που tous οδηγεί από την αθωότητα 
στην ωριµότητα... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΟΛΑ 
100 ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Εκδόσεις.· Λιβάνη/Σελίδες: 494 

Μια ιστορία ερωτικού πάθους 
διαδραµατίζεται στην mo ταραγµένη 

για την Ελλάδα περίοδο 
των ετών 1912-1923. Οι Βαλκανικοί 

πόλεµοι. n δολοφονία 
του βασιλιά Γεωργίου A', ο A' 
Παγκόσµιος Πόλεµος, ο εθνικός 

διχασµός, n µικρασιατική 
εκστρατεία και καταστροφή, n 
στρατιωτική επανάσταση, n δίκη 
και εκτέλεση των'Εξι στο Γουδί 

και οι δύο εξορίες Tns βασιλιά οικογένειας είναι τα συγκλονιστικά 
επεισόδια κατά το ρου των οποίων εκτυλίσσεται 

n ερωτική σχέση του βασιλιά Κωνσταντίνου A' µε τη µοιραία 
κόµησσα Πάολα φον Οστχάιµ. Τον κρυφό αυτόν έρωτα αποκαλύπτουν 

οι εκατό επιστολές του Κωνσταντίνου στην Πάολα. 
που βρίσκονται σήµερα στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου 

των Εξωτερικών τπς Γερµανίας στο Βερολίνο. 

ΣΑΝ ΣΤΑΧΥΑ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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∆υο νεαρά αδέλφια κατω από 
δραµατικές συνθήκες αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν τον 
τόπο τους. Τα βήµατά τους βαριά 

µα και αποφασιστικά. Τώρα 
πια µόνη τους περιουσία δύο 
φυλαχτά µαρτυρούν την κοινή 
µέχρι πρότινος ζωή τους. Χωριστοί 

και άγνωστοι δρόµοι ανοίγονται 
µπροστά tous. Χαµένες 

πατρίδες, νέοι προορισµοί... Και 
ένα ηµερολόγιο να καταγράφει τα χρόνια που κυλούν... Πόλεις 

που µεταµορφώνονται... Ανατροπές, φόνοι, αιµοµιξίες, 
αδικίες, πορεύονται παράλληλα µε τον έρωτα, την αγάπη, 
την ελπίδα. 
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