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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2016

"Όταν φεύγουν τα σύννεφα" της Άννας
Γαλανού

Η μοίρα φέρνει μητέρα και κόρη αντιμέτωπες με την ίδια πηγή κακού. Πάθος,
αγάπη, έρωτας, θαυμασμός, μίσος, διαζύγιο, εκβιασμός, φόνος, θάρρος, δύναμη,
αλήθεια, πόνος, όλα απεικονίζονται στο νέο βιβλίο της Άννας Γαλανού από τις
Εκδόσεις Διόπτρα. Χριστίνα και Αλέξης. Εκείνη, πασίγνωστη τηλεπαρουσιάστρια,
εκείνος, πλούσιος επιχειρηματίας. Η ευτυχία αποτελεί κενό γράμμα στη σχέση
τους και οι διαδρομές τους ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα ζευγάρι
με πολλά μυστικά. Καθένας τους κουβαλά το δικό του σκοτεινό παρελθόν. Αρκεί
μια στροφή της μοίρας για να τους φέρει αντιμέτωπους με το πεπρωμένο τους.
Κώστας. Τρυφερός, ρομαντικός και βαθιά ερωτευμένος με τη Χριστίνα. Ένας
από επιλογή μοναχικός άνθρωπος με μεγάλες ευαισθησίες, που ψάχνει την
αληθινή αγάπη. Ένας άντρας που οι περιστασιακοί έρωτες δεν τον αφορούν.
Ελίνα. Η γυναίκα που κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην πλοκή της ιστορίας. Όταν
εμφανίζεται στο προσκήνιο, όλα αλλάζουν αμέσως.
Άραγε κάποια πράγματα έρχονται τυχαία στη ζωή μας ή μια ανώτερη δύναμη τα
φέρνει στον δρόμο μας; Μπορεί το πεπρωμένο να κινεί τα νήματα του
σύμπαντος, να καθοδηγεί τις ζωές μας και να χαράζει το μέλλον μας; Πόσο
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δύσκολο είναι να του ξεφύγει κανείς; Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος
όταν διεκδικεί την αληθινή αγάπη; Οι πέντε ήρωες του βιβλίου ακολουθούν
μονοπάτια που ποτέ δεν είχαν φανταστεί. Όλοι γράφουν τις ιστορίες τους, σε
πρώτο πλάνο, Όταν Φεύγουν τα Σύννεφα.
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 στις 18:00 στα Public Λευκωσίας / Σάββατο 14 Μαΐου
2016 στις 12:00 στα Public Λεμεσού. Για το βιβλίο θα μιλήσει η αρχισυντάκτρια
του περιοδικού ΟΚ Χριστίνα Πελεκάνου. Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός
Ιωάννα Λαμπροπούλου. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τους αναγνώστες και
θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.
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