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∆ήµηιρσ Πσπσνσσισσοπουλου 
Στη σκιά των αιώνων 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Ηλίας 
Αλεξόπουλος τελειώνει την Ιατρική 

Σχολή Αθηνών, µε µεγάλα όνειρα για το 
µέλλον. Ενας απαγορευµένος έρωτας και 
το κοινωνικό σκάνδαλο που ξεσπά τον 
αναγκάζουν να αλλάξει τη ζωή του και 
να κυνηγήσει τη µοίρα του στην τουρκοκρατούµενη 

Θεσσαλονίκη. Μια πόλη 
µαγική και εξωτική, που θα σηµαδέψει τη 
ζωή του. Ο Ηλίας θα καταφέρει να γίνει 
ισχυρός παράγοντας και να αφιερώσει m 
ζωή του σε φιλανθρωπίες. Στο πέρασµα 
των χρόνων n ιστορία και τα σύνορα της 
θεσσαλονίκης αλλάζουν. Οι πληγές και 
τα λάθη του παρελθόντος δεν ξεχνιούνται 

και δεν σβήνονται εύκολα. Ο Ηλίας έρχεται 
αντιµέτωπος µε όσα προσπαθούσε να 

ξεχάσει και να αποφύγει. Ποιος είναι ο 
ρόλος και τα µυστικά του αινιγµατικού φίλου 

του, Πιέρ Μαλέρµπί; Θα καταφέρουν 
οι ήρωες να αντιµετωπίσουν τη σκληρή 
πραγµατικότητα και να επουλώσουν πς 
πληγές τους; To δεύτερο µυθιστόρηµα 
της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου 
σκιαγραφεί µε επιτυχία την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης µέσα από µυστικά, πάθη 
και αγωνίες. Σε µια εποχή που n Ελλάδα 

αλλάζει, πολιτισµοί και άνθρωποι 
συγκρούονται... 
Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Στη σκιά 
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Ιόφη θεοδωρίδου 
Η αµαρτία ms opoptpms 

"ο µεγαλύτερο δώρο 
που της δόθηκε 

απλόχερα, n οµορφιά 
της, έµελλε να 

γίνει και n κατάρα της 
17χρονης Ευγενίας. 
Προερχόµενη από µια 
φτωχή προσφυγική 
οικογένεια, θαµπώνεται 

όταν µπαίνει στη 
ζωή της ο ευκατάστατος 

Θεόφιλος. Τον 
ερωτεύεται µε πάθος 
και αθωότητα. To ξέσπασµα 

του Ελληνοΐταλικού 
πολέµου τους 

χωρίζει και αφήνει 
την Ευγενία έρµαιο 
των κουνιάδων της 
αλλά και του ισχυρού 

κοµµατάρχη της 
περιοχής. Μοναδικό ''^m. 
και αναπάντεχο στήριγµά 

της. n πεθερά της, n 
Αννα. Τα χρόνια περνούν, 
οι καιροί αλλάζουν, το 
µίσος και n ζήλια ορίζουν 
και καταστρέφουν ζωές. 
Τι θα αποφασίσει n Μοίρα 
και πόσο σκληρή θα είναι; 
«Για τον φτωχό ακόµα και 

ΣΟΦΗ ΘΕΟ∆ΟΡΙ∆ΟΥ 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ 
ΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
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n οµορφιά είναι κατάρα», 
συνήθιζε να λέει n µητέρα 
της Ευγενίας... 
Η Σόφη Θεοδωρίδου σκιαγραφεί 

µε επιτυχία ης αξίες, 
τα γεγονότα και τους χαρακτήρες 

σε µια ταραγµένη εποχή. 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 

Ερικ Σετισουσν 
MeHiooes στην σµίχΑη ^ύο 

αδελφές µεγα- 
ιλωµένες στο µίσος 

και στην κακία. Ενας 
τάφος στον κήπο, που 
κρατά καλά κρυµµένα τα 
µυστικά του. Η αρχηγός 
της οικογένειας, Εύα, 
προκαλεί και πληγώνει 
µε τα σχόλιά της, που 
δονούν την ατµόσφαιρα 
σαν βουητό µελισσών. 
Η Μερίντια αγωνίζεται 
να σώσει τη ζωή και τον 
γάµο της. Ψάχνοντας 

το παρελθόν, 
θα ξεθάψει σοκαριστικές 

αλήθειες 
και µυστικά για την 
οικογένεια, που δοκιµάζουν 

την αγάπη 
της και οδηγούν 
την πνευµατική της 
ακεραιότητα στα 
όρια... Ενα συναρπαστικό 

έργο, τρεις 
γενιές γυναικών, τα 
πάθη, εκρηκτικά 
συναισθήµατα, πρόσκαιρες 

συµµαχίες 
και δεισιδαιµονίες. 
Η ζωή µιας οικογένειας 

και µιας 

µυθικής πόλης όπου τα 
ξόρκια, οι µάγισσες και 
οι προφητείες αποτελούν 
την καθηµερινότητα. 
Ο Ερικ Σετιάουαν δηµιουργεί 

έναν φανταστικό 
κόσµο στα όρια µε τον 
δικό µας. Οι χαρακτήρες 
του κυβερνιούνται από τα 
πάθη και τις φοβίες τους, 
όλοι θέλουν και ψάχνουν 
την ευτυχία... 
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 
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