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Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΉ HiMjj   

νεεσ κυκλοφοριεσ - νεεσ κυκλοφοριεσ - νεεσ κυκλοφοριεσ 
Ελενσ Ακρίτα 

Τα µήϋο βγήκε αη' ιον Παράδεισο 
Γελάστε µέχρι δακρύων µε to «θεϊκό» 
«χτύπηµα» tns Ελενσβ 
Μόνα Λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά npos m δόΙα τραβά! Η παϋυσχιδήε 
Επενα Ακρίτα «χτυπά» εκ νέου, οατιρίζονταδ µε τον δικό iris, µο-να-δι-κό 
τρόπο ιαταρίεΞ από τη ΒίβπΌ γραµµένεδ οτη οηµερινή πραγµατικότητα 
και µε το ολοκαίνουργιο βιβπίο ms «To µήπο βγήκε on" τον Παράδεισο» 
«κπεβει» την παράσταση. Ba κπαψετε από τα γέπΊα - oas το εγγυώµαι. 

Η χαρισµατική και λατρεµένα βιτριολική Ελενα Ακρίτα µάς... αποκαλύπτει 
την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα της Βίβλου. Ολοι ξέρουµε τι 

συνέβη, αλλά µε το πέρασµα των αιώνων υπήρξαν ορισµένες παρανοήσεις, 
µερικές διαστρεβλώσεις, κάποια... σπασµένα τηλέφωνα, καταλαβαίνετε, 

οι διάλογοι δεν µεταφέρθηκαν όπως ακριβώς είχαν συµβεί. 
Μέχρι σήµερα, όµως. Τώρα όλα έρχονται στο φως το εξώτερον. ∆εν 
θα... αµαρτήσουµε; ∆εν θα ενδώσουµε στο συναρπαστικό πόνηµα 
της συγγραφέως; Φυσικά και θα το κάνουµε. Εγώ ήδη το έκανα και 
κλαίω ακόµα από τα γέλια. Και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το 
κάνετε κι εσείς! Ενα «δώρο» που µας φτιάχνει τη διάθεση και που 
µας δίνει... φιλί ζωής σε µια τόσο δύσκολη εποχή. 
Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

'Ελενα Ακριτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
AII' ΤΟΝ ΗΚΕ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙ 

Κατερίνα Μανανεία! i 
Κσχερίνσ Μσνανεδσκη 

Ιδια n µάνα σου έγινε5ί 
Γίνεσαι amo που... ιρέµειε! 
∆έκατο συγγραφικό «χτύπηµα» and την ικανότατη Κατερίνα Μανανεδάκη, που ϋέρει 
τον τρόπο να κρατάει την καλύτερη παρέα otdus αναγνώατΕΞ ms είτε σε κωµικέ5 
ιστορίεε είτε µε ερωτικά µπερδέµατα είτε µε πανέµορφα παραµύθια. Τα νέο τπε βιβπϊ'ο 

είναι τα καπυτερό ms και Ba oas κάνει να γεπααετε xmpis οταµατηµά. Xojpis! 
Είναι δυνατόν µια γυναίκα µε γερές σπουδές, µε καλή δουλειά και... Βραζιλιάνο 
γυµναστή να είναι ίδια µε τη µάνα της, που είναι νοικοκυρά, άπαιχτη µεν στις πίτες 
και το στιφάδο αλλά µε µόνες επαγγελµατικές επιτυχίες καµιά κατοσταριά σεµεδάκια 
γκοµπλέν, άλλα τόσα καρεδάκια τσιγκελάκι και µε αγαπηµένο χόµπι να... τηλεφωνεί 
όποτε το θυµάται, συνέχεια δηλαδή, στην κόρη της; Η Χριστίνα, απόλυτη πρωταγωνίστρια 

του βιβλίου, απαντά ο' αυτό και σε πολλά ακόµα υπαρξιακά ερωτήµατα, αφού 
αντιµετωπίζει καθηµερινά, εκτός από τη γλυκιά µανούλα, τον διευθυντή της που τη 
βασανίζει, τον άνδρα της που είναι... αλλού, την κόρη της που ζει στον κόσµο της, τον 

i πρώην αγαπηµένο της που συνεχίζει να την πολιορκεί, την κολλητή της φίλη, πα 
θιασµένη µε το Facebook, και διάφορους ακόµα τρελαµένους τύπους. To... κερασάκι 
στην τούρτα; Ξυπνάει ένα ωραίο πρωί και διαπιστώνει πως, όσο κι αν προσπάθησε, 
όσο κι αν τσακώθηκε, όσο κι αν... χτυπήθηκε κάτω... Κια n µάνα της έγινε! 
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 
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