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TO ΝΗΜΑ 

VICTORIA HISLOP 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1917. Την ώρα που γεννιέται 

ο ∆ηµήτρηΞ ΚοµνηνόΞ, µια πυρκαγιά 
σαρώνει την ακµάζουσα πολυπολιτισµική 
µητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι και µουσουλµάνοι 

ζουν πλάι-πλάι. Αυτό είναι το πρώτο 
από µια σειρά καταστροφικών γεγονότων 

που θα αλλάξουν για πάντα τη φυσιογνωµία 
Tns πόληΞ, καθώΞ ο πόλεµοΞ, ο φόβοΞ και σι 
διωγµοί αρχίζουν να διχάζουν tous KaroiKousms. Πέντε χρόνια αργότερα, 

n νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην Ελλάδα, όταν n πατρίδα Tns 

στη Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύµατα.'Exovtos 
χάσει τη µητέρα Tns µέσα στο πανδαιµόνιο Tns φυγήε, βρίσκεται µόνη 
Tns πάνω στο πλοίο npos έναν άγνωστο προορισµό. Από εκείνη τη 
µέρα, σι ζωέε του ∆ηµήτρη και Tns ΚατερίναΞ πλέκονται άρρηκτα µεταξύ 

tous αλλά και µε την ιστορία Tns i6ias Tns θεσσαλον!^. 
Εκδόσειβ: ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΑ ΕΙ∆ΩΛΑ 

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ano τα στενά σοκάκια του Παγκρατίου, 

εκεί που µάταια προσπαθούσε µε την παιδική 
του παρέα να µιµηθεί tis κινήσει και tis 

ενέργειεε που έκαναν σι ποδοσφαιρικοί ήρωzs 
Tns εποχήΞ, βρέθηκε στα µεγαλύτερα γήπεδα 

του πλανήτη. Σε κάποιεε καλέε µοίρεε 
οφείλει, τριάντα χρόνια τώρα, την παρουσία 
του, eos δηµοσιογράφοΞ, σε µερικέε από us κορυφαίεΞ στιγµέε του 
σπορ που αποτελεί για τον ίδιο αλλά και για δεκάδεΞ εκατοµµύρια 
ανθρώπουΞ σε όλο τον πλανήτη "το καλύτερο δευτερεύον πράγµα στη 
ζωή". ΟΧρήστοΞ ΣωτηρακόπουλοΞ, στο βιβλίο "Tns Κυριακήε τα είδωλα" 

επιχειρεί µία βουτιά στον ωκεανό των αναµνήσεων για πρόσωπα 
και οµάδεΞ που ξεχώρισαν στον τόπο [ias καθώε και για γεγονότα oncos 

τα έζησε από πολύ κοντά cos auranms µάρτυραΞ.. 

Εκδόσειβ: ΤΟΠΟΣ 
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TO ΧΑΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ NUI INA 
ΛΙ Η (V 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
Η Σοφία και ο ∆ηµήτρηε ταξίδεψαν µε το 

ίδιο καράβι, µετανάστεΞ για την Αυστραλία, 
το '20. ∆ιέσχισαν tous ωκεανούΞ σ' ένα µακρύ 
ταξίδι που θα άλλαζε τη ζωή tous. ΕκείνοΞ 
επιβάτηΞ στην πρώτη θέση, yovos vvajoms 

οικογένειαε που ήθελε να ξεφύγει από τα 
πολιτικά µίση. Εκείνη µε εισιτήριο ipims θέσηΞ, 

κάτω στα αµπάρια, απελπιστικά φτωχή, το µεγαλύτερο από τα εφτά 
παιδιά που άφησε ο πατέραΞ Tns σαν πνίγηκε µε τη βάρκα. Λαχταρούσε 
να γλιτώσει από την πείνα και να σώσει τα αδέρφια Tns από τη µιζέρια. 
Η µοίρα θέλησε να συναντηθούν απρόβλεπτα, να ερωτευτούν και να 
αγαπηθούν δυνατά, αν και ανήκαν σε άλλουε κόσµουΞ. Πορεύτηκαν 
µαζίσεχαρέΞ και λύπεε, κερδίζονταΞ µια καινούρια πατρίδα που αναγνώρισε 

tous Konous TOUS.... 

Εκδόσε^: ΛΙΒΑΝΗ! Α.Α. 

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΛΣΗ 
ΕκείνοΞ, θεωρούσε τον εαυτό του µεγαλοφυία, 

εµπνευσµένο να πραγµατοποιήσει 
την παράλογη φιλοδοξία του, προορισµένο 
v' αποτυπώσει το όνοµά του στο πάνθεον Tns 
loTopias1 γι' αυτό και κάποτε τόλµησε να πειραµατιστεί 

και να παίξει στα ζάρια τη µοίρα 
τεσσάρων γυναικών. ΕκείνεΞ, από τότε που 
πληροφορήθηκαν την αποτρόπαια πράξη του 
n οποία ανέτρεψε εφιαλτικά όλη την πορεία tous, δέθηκαν µεταξύ tous 
σαν κρίκοι µιαΞ αδιάσπαστηΞ αλυσίδαΞ. Κατάφεραν να διαφυλάξουν 
στα µύχια Tns ψυχήΞ tous το τροµερό µυστικό που tis έδεσε για πάντα 
και να ξεπεράσουν ενωµένεΞ όλεε us δυσκολίεΞ που συναντούσαν µε 
το πέρασµα του χρόνου, στον έρωτα, στη φιλία, στο µεγάλωµα των 
παιδιών tous.... 
Εκδόσε^: ΨΥΧΟΠΟΣ ¦ 
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