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ΜΥΘΟΣ 
ΒίβιανΦόρτη 
Το να ερωτευτείε τον καθηγητή σου είναι 

οπωσδήποτε κλισέ, αλλά και ncos µπορείε να 
το αποφύγει όταν το βλέµµα του είναι τόσο 
σοφό και διαπεραστικό; Η ∆άφνη ∆ηµητριάδη, 

δευτεροετήε φοιτήτριαστην Αµερική, θα 
ερωτευτεί µε την πρώτη µατιά τον εντυπωσιακό 

καθηγητή Φοίβο Κρίστιαν. Αγνοώνταε 
τα σηµάδια Tns λογικήΞ και ακολουθώνταε 
το ένστικτο Tns, θα δέσει τη ζωή Tns µε το επικίνδυνο 

πεπρωµένο του. Το πεπρωµένο και τη βαριά ευθύνη να ανήκει 
στον µυστηριώδη κύκλο των ∆ώδεκα. Μέσα από tis σελίδεε του 

ΜΥΘΟΥ, ξεδιπλώνεται µια σύγχρονη ερωτική ιστορία κεντηµένη µε 
την ελληνική µυθολογία, αγωνία και δυνατά συναισθήµατα. 
Εκδόσειβ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΑΛΛΑΞΕ ΣΕΛΙ∆Α 
ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
OA6covns πάλεψε σκληρά στη ζωή του. 

Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, µα τα κατάφερε. 
Η αγάπη τηε∆ανάηε ήρθενασυµπληρώσει 
την ευτυχία του. Μα τα σχέδια Tns µοίpas 

είναι πολύπλοκα, κι αδιαφορούν για tis 

επιθυµίεΞ των ανθρώπων. ΣκιέΞ από το παρελθόν 
ορθώθηκαν ξαφνικά µπροστά του αναγκάζοντάε 

τον να ντυθεί τα ρούχα του φυγά 
και να εγκαταλείψει xcopis εξήγηση την αγαπηµένη 

του. Η ∆ανάη έµεινε απελπισµένη να 
τον ψάχνει, ενώ εκείνοε µόνοε κι απογοητευµένοε 

απάτη δικαιοσύνη, βρέθηκε να παλεύει µε tis συγκυρίεε και τη 
µικρότητα των ανθρώπων. Η τραγική διαδροµή του ανάµεσα σε δύο 
χώρεε, θα αποδείξει πόσο κοντά στο έγκληµα µπορείνα βρεθεί κανείε 
όταν φτάσει σε κατάσταση απελπισιαε. 
Εκδόσειβ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΕΛΕΑ ΦΑΡΑΖΗ 

ι. A µ. 

φ!Γ it." 

"Να τολµάβ, v" avanas, να ζειβ" 
Νόµπελη-ΦαραζήΈλσα 
Η Μανιάτισσα Ιωάννα, αναστηµένη ο' 

έναν τόπο στεγνό και ξερό, όπου κουµάντο 
κάνουν οι άντρεε, θα σηκώσει το ανάστηµά 
Tns διεκδικώνταε το δικαίωµα στη ζωή. Εύκολο; 

Καθόλου, καθώε ήθη και έθιµα θα γίνουν 
πολλέε φορέε τροχοπέδη στα "θέλω" τπε. 
Κόντρα στα συναισθηµατικά ελλείµµατα Tns 

οικογένειάε Tns, εκείνη έχει γεννηθεί µε το 
προνόµιο να ταξιδεύει σε αλλοτινέε ζωέε. Οι τόποι και οι εποχέΞ αλλάζουν: 

Γαλλία, Βυζάντιο, Οίτυλο, Μάνη. Τα ονόµατα αλλάζουν: Ευφροσύνη, 
Μύρρα, Ιωάννα, Ζαν-Ιρέν. Μόνο το κύτταρο που θυµάται είναι 

κάθε φορά το ίδιο. iKonos του ταξιδιού, n πληρότητα Tns αγάπηε. Ουτοπία; 
locos ναι, ίσωεόχι. Σίγουρα, πάντων, n καλύτερη δικαιολογία για 

όλουε εκείνουε που δεν tous αρκεί το ταξίδι µιαΞ ζωήε. 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ 

Η µυρωδιά σου στα σεντόνια µου , '! 
riawns Φιλιππίδηβ 
Γεννηµένη ο' έναν τόπο µακρινό, στην 

Ελλάδα του 1930, n Βασιλική, πλάσµα γήινο 
και γοητευτικό, εξιστορεί τη ζωή Tns που 

ξυπνάει µνήµεε, ξεθάβει γεγονότα και παλιέΞ 

αµαρτίεε που οι περισσότεροι κρατάµε αµπαρωµένεε 
στο πίσω µέροε του µυαλού µαε. 

Από έφηβη µεγαλώνει µόνη Tns, έχονταε µια θεία κι έναν µπάρµπα 
που ποτέ δεν την είδε µε καλό µάτι. Αποκτά την πρώτη Tns φιλενάδα 
που γίνεται n αιτία να Tns γνωρίσει τον πρώτο Tns έρωτα, θα Tns µάθει 
τι s κρυφέε χαρέε Tns ζωήε και θα αρχίσει ένα ταξίδι γεµάτο ανθρώnous 

αλλιώτικουε και περιθωριακούε, που, όµωε, έγιναν n οικογένειά 
Tns. Ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, ένα µοιραίο γράµµα που δεν 
έφτασε ποτέ στον προορισµό του, ο ελληνικόε κινηµατογράφοε και το 
πρόσωπο Tns ηρωίδαε σε τετράστηλο των εφηµερίδων ενώνονται σε 
µια ιστορία µυστηρίου που µαε κρατά για τα καλά αιχµάλωτουε! 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΣ 
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