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ΒΙΒΛΙΟ I 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ 
ΑΛΙΕ ΚΑΪΠΕΡΣ 

Εκδόσεις: iPuxofi0sA£k\fcs: 360 

ΗΕίµι φαίνεται να έχει την τέλεια 
ζωή: γονείς που την καταλαβαίνουν, 

ένα καυτό αγόρι και 
την καλύτερη κολλητή. Κρατάει 

και µια διαδικτύου στήλη µε 
συµβουλές προς τους εφήβους. 
Οταν, όµως. στο σχολείο κάνει 
την εµφάνισή του ένας σούπερ 
τύπος, n Εϊµι είναι ανίκανη να 
ακολουθήσει τις ίδιες τις συµβουλές 

της. Ο Πιτ είναι το κλασικό 
«κακό» αγόρι. Είναι όλα όσα δεν είναι n Εµι: άγριος, 

χωρίς φιλοδοξίες και λίγο επικίνδυνος. Και παρόλο που 
n Είµι τα συνειδητοποιεί όλα αυτά. δεν µπορεί να κρατηθεί 

µακριά του... 

ΕΥΤΥΧΙΑ Ε∆Ω Η ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΕΡΛ 
ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΝΟΥΝΗ 
Εκδόσεις: di/Wra/Ιελίδες: 544 

ΘΑΛΕΙΑ 
ΚΟΥΝΟΥΝΗ 

Μια φορά κι έναν καιρό, πολλές 
φορές κι αµέτρητους καιρούς, 

µε ήλιο ή µε φεγγάρι, µε 
ζέστη π µε κρύο, εδώ ή λίγο 
mo πέρα, κοντά σε θάλασσα 
ή σε βουνό, µέσα σε κάστρα ή 
µέσα σε στάβλους, γεννιότανε 

ο άνθρωπος. To µεγαλύτερο 
θαύµα της ζωής. Μα... πώς 

είναι δυνατόν αυτό που µοιάζει 
τόσο απλό και εύκολο να θεωρείται το µεγαλύτερο θαύµα 
της ζωής: Πώς είναι δυνατόν αυτό που µοιάζει τόσο απλό 
και εύκολο κάποιοι άνθρωποι να µην µπορούν να το αποκτήσουν 

ποτέ: Ναι. το µεγαλύτερο θαύµα Tns ζωής! To µεγαλύτερο 
θαύµα για µια γυναίκα και n µεγαλύτερη ανάγκη 

που θα έχει στη ζωή της... Τι όµορφη που είναι n κόρη 
µου! Νοµίζω πως µου µοιάζει. Εχει τα µάτια µου...' 

ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ 
ΝΤΟΡΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Εκδόσεις: Λιώρο/Σελίδες:320 

Ενα άγγιγµα και ένα βλέµµα 
ήταν αρκετό για να ερωτευτούν 

παράφορα ο naiiXos και 
π Ελπίδα. Ενα τραγικό γεγον05. 
όµως. το επόµενο καλοκαίρι 

θα βυθίσει στο πένθος τους 
αγαπηµένους τους και θα αφήσει 

πολλά αναπάντητα ερωτηµατικά. 

∆εκαπέντε χρόνια αργότερα. 
'* στον καιρό της φτώχειας και 

των µνηµονίων, ο κόσµος του θεάτρου προσπαθεί να επιβιώσει 
περιοδεύοντας στην επαρχία. Ο θίασος της Στέλλας 

στα Τρίκαλα θα αναστατωθεί από την εξαφάνιση ενός 
νέου ηθοποιού, του Βασίλη Πετρόπουλου. Η Βίκυ. το κορίτσι 

του. βρίσκεται σε απόγνωση. Τότε αναλαµβάνουν 
δράση οι νιετέκτιβ Στρατής και Βλάσης... 

TV24I 71 

me 
ΣΤΟΝ 

ΓΚΡΕΜΟ ΝΤΟΡΑ 
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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