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ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α 
ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 240 

Ο Αδωνης πάλεψε σκληρό στη 
ζωή του και τα κατάφερε. Η 
αγάπη της ∆ανάηςσυµπλήρωσε 

την ευτυχία του. Μα τα σχέδιο 
της µοίρας είναι πολύπλοκα. 
Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν 

ξαφνικά µπροστά του, 
αναγκάζοντάς τον να ντυθεί τα 
ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει, 

χωρίς εξήγηση, την αγαπηµένη 
του. Η ∆ανάη έµεινε 

απελπισµένη να τον ψάχνει. Η 
τραγική διαδροµή του ανάµεσα σε δύο χώρες, θα αποδείξει 
πόσο κοντά στο έγκληµα µπορεί να βρεθεί κανείς όταν φτάσει 

σε κατάσταση απελπισίας. Μόνη παρηγοριά n αγάπη της 
∆ανάης, που πάλευε για χάρη του από το δικό της µετερίζι... 

ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ ΕΚΕΙΝΟ 
TO ΠΛΑΤΑΝΙ 
ΜΕΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ 

Εκδόσεις: Ιωλκός/Σελίδες: 240 

Υπάρχουν ανάµεσά µας κάποιοι 
που αρνούνται να υπακούσουν 
στις επιταγές της κοινωνίας, 

που περιφρονούν tous θεσµούς 
της και που δυσφορούν 

µε τις συνήθειές της. Υπάρχουν 
ανάµεσά µας κάποιοι που αντιδρούν, 

που αναρωτιούνται, που 
ονειρεύονται, που τολµούν. 
Ένας τέτοιος «κάποιος» είναι 
καιοΆκης.Ένα µικρό έφηβο 

µυρµήγκι, ανήσυχο, αθώο και ονειροπαρµένο που λαχταρά 
να γυρίσει τον κόσµο και που ξεπερνώντας κάθε φαντασία 
γίνεται φίλος µ' έναν τζίτζικα, καλοσυνάτο, σοφό και φύσει 
ελεύθερο.Ένα µυθιστόρηµα για τη φύση. tous ανθρώπους, 
τη ζωή γεµάτο συµβολισµούς, που θ αγαπηθεί από µικρούς, 
µεγάλους και από κάθε ευαίσθητο αναγνώστη. 

ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ TO ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ΣΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ 

Εκδόσεις: Καστανιώτη / Σελίδες: 208 

Μια νεαρή και όµορφη κοπέλα 
εξαφανίζεται µες στη νύχτα. 
Στη µικρή επαρχιακή πόλη, 

αστυνοµία και ντόπιοι λένε ότι 
χάθηκε στο δρόµο του εύκολου 

χρήµατος. Μια δηµοσιογράφος-ερευνήτρια 
αναχωρεί αµέσως 

για το ταξίδι της αναζήτησης. 
Με οδηγό in διαίσθηση, 

ξεκινά από ένα παράξενο όνειρο 
για να φτάσει αργότερα σε 

µιαν απίστευτη αποκάλυψη. Μια ηόλη-µυοτήριο. µε ανθρώπους 
που λένε λίγα αλλά ξέρουν πολλά.Ένα κρυµµένο ηµερολόγιο, 

µε αµαρτίες από το παρελθόν και προφητείες για το 
µέλλον/Ιντριγκες, έρωτες και πάθη, σε έντονους κινηµατογραφικούς 

ρυθµούς, µε την αγωνία να µην εγκαταλείπει ποτέ 
τον αναγνώστη. Μια συναρπαστική περιπέτεια! 
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