
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / ïîíùüìë÷öõ
êñùøüñîéþð: èçòòðëü, 01-06-2013
èùíþýð: 71
æåäùãüû: 165 cm ²
æåâî öáöíüàüøþð: 33100
ÿì÷öü÷éßéþð ùéëóìüá: 210 6858190, 210 2812798-1

ÞåÝî öíù÷ýþ: ÿôÜÛèÿÚè ÜÚÛúïÙØ

ΒΙΒΛΙΟ I 

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ 
ΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑ∆Η 
Εκδόσεις: Μοβά/Ηο/Σελίδες: 336 

Πώς είναι δυνατόν µια εκθαµβωτική 
γυναίκα, µια γυναίκα 

µοιραία όπως n ιόνια, αυτοδηµιούργητη, 
ιδιαίτερα πετυχηµένη 

επιχειρηµατίας, να βασανίζεται 
ano αιφνίδιες κρίσεις 

ανασφάλειας; Γιατί δεν 
µπορεί να οικοδοµήσει φιλίες; 
Γιατί δεν εµπιστεύεται κανέναν 
άλλον πέρα από την Κατίνα. 

την οικιακή της βοηθό; Γιατί είναι ανίκανη να αγαπήσει, 
ανίκανη να κρατήσει κοντά της ακόµα και τον Χρίστο, 
ιον ιδανικότερο εραστή που είχε ποτέ; «Εχεις µια 

παγωµένη λίµνη µέσα σου!», της προσάπτει όταν χωρίζουν. 
Ωσπου n µοίρα αποφασίζει να στείλει στη ζωή της 

το πρόσωπο που θα λιώσει την παγωµένη επιφάνεια. 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
Aii'ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ 
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ 

Εκδόσεις: ΑιοΊιφβ/Σελίδες: 368 

Η Ελενα Ακρίτα µας αποκαλύπτει 
την αλήθεια πίσω από 

τα γεγονότα της Βίβλου. Ολοι 
ξέρουµε ιι συνέβη, αλλά 
µε το πέρασµα των αιώνων 
υπήρξαν ορισµένες παρανοήσεις, 

µερικές διαστρεβλώσεις, 
κάποια σπασµένα τηλέφωνα, 

καταλαβαίνετε, σι διάλογοι 
δεν µεταφέρθηκαν 

όπως ακριβώς είχαν συµβεί. 
Μέχρι σήµερα όµως. Τώρα όλα έρχονται στο φως 

το εξώτερον. 

Έλ£να Ακρίτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 

Air ΤΟΝ  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣ 

ΜΕΛΕΝΕΝΤΑΤΑ 
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 

Εκδόσεις: Ψυχογιόϊ/ΙζΜΐϊ. 552 

Με λένε Νιάτα... 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. 
Ολα ήρθαν φυσιολογικά 

στο δρόµο µου ή σ' εµένα φάνηκε έτσι. ∆εν πέρασε 
καν από τη σκέψη µου ότι µέσα µου γεννιόταν πρώτα 
το κακό. µετά το χειρότερο, και ποτέ το καλό. Γεννήθηκα 

πολύ όµορφη και αυτό ήταν ακόµη ένα όπλο. µια 
αόρατη παγίδα για τα υποψήφια θύµατά µου. Κανένας 
δεν περιµένει n όψη ενός αγγέλου να κρύβει µε τέτοια 
µαεστρία τη µαύρη ψυχή ενός σατανά... 
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