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Οι εκδόσεις ψυχογιός προτείνουν
Love is war
Author: Chara Andreidou

Η αγάπη είναι πόλεμος
Συγγραφέας: Χαρά Ανδρεΐδου
Η ηρωίδα του βιβλίου, ύστερα από έναν δύσκολο
γάμο και ένα επώδυνο διαζύγιο, ζει μέσα σε μια
καλά προστατευμένη αταραξία, ως τη στιγμή που
γνωρίζει έναν άνδρα, ο οποίος τη διεκδικεί με κάθε
τρόπο. Αυτή η συνάντηση θα την αναγκάσει να
αντιμετωπίσει ξανά τις επιθυμίες και τις ανάγκες
της και να ξεθάψει κομμάτια της που πίστευε πως
είχαν νεκρωθεί από καιρό. Θέλει να αφεθεί στον
έρωτα, να χτίσει μαζί μ’ αυτόν τον άνδρα έναν
κόσμο όπως τον έχει ονειρευτεί και να κλειστεί εκεί
μέσα μαζί του. Όμως οι επιτακτικές υποχρεώσεις
της, οι άσχημες εμπειρίες της, όλες οι αποσκευές
της ζωής της, την κάνουν διστακτική, δύσπιστη,
καχύποπτη. Βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο,
αναμετριέται με τη ζωή της, με τις αντοχές της, τις επιφυλάξεις της, τους φόβους της…
Άραγε θα βγει κάτι απ’ όλο αυτόν το χαλασμό ή θα μείνουν μόνο τα συντρίμμια;

Πες μου αν με θυμάσαι
Συγγραφέας: Σόφη Θεοδωρίδου
Ο κόσμος της Ιφιγένειας ήταν αληθινή ευλογία μέχρι
εκείνη τη λευκοντυμένη μέρα που άρχισε να κατακλύζεται από απώλειες και προδοσίες: ο πατέρας της,
η μεγάλη της αδυναμία· η μητέρα της, το αιώνιο
στήριγμά της· η δουλειά της· ακόμη κι αυτός ο
έρωτας της ζωής της, ο άντρας της. Η ώρα που θα
αντιμετωπίσει τη γυμνή αλήθεια έχει φτάσει. Μένει
τώρα να διαπιστώσει αν οι όρκοι της αγάπης θα
χωρέσουν τη θυσία της ή αν θα γυρίσουν την
πλάτη στους πληγωμένους καιρούς.
Η ιστορία μιας γυναίκας που ρισκάρει να χάσει
τα πάντα, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει να χάσει
τον εαυτό της.
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After a difficult marriage and a painful
divorce, the book’s heroine lives in a carefully
protected nonchalance, until she meets a
man who pursues her with all means. This
encounter will force her to confront her
wishes and needs again and to unearth
parts of herself that she believed were long
dead. She wants to surrender to love, to
build with that man a world as she had
dreamed it and to close herself in it with
him. However, her demanding obligations,
bad experiences and all her life’s baggage
make her hesitant, sceptical, suspicious. She
finds herself in a constant war, facing up
to her life, her endurance, her cautions,
her fears…
Will something come out of all this
destruction, or will only ruins be left?

Tell me if you remember me
Author: Sofi Theodoridou
Ifigeneia’s world was truly blessed, until the
day when it started being bombarded by
losses and betrayals: her father, her greatest
weakness; her mother, her constant support;
her job; even the love of her life, her
husband. The time for her to face the naked
truth has come. Now remains to be seen
whether the vows of love will be able to
hold her sacrifice or whether they will turn
their back to the injured times.
The story of a woman who risks losing
everything, because she doesn’t want to risk
losing herself.

Φεύγω
Συγγραφέας: Κώστια Κοντολέων
Η Ρόζα μια ζωή προσπαθούσε να φεύγει… Πρώτα από
τους γονείς της, που ήθελαν να ζήσει σύμφωνα με τις
αυστηρές αρχές τους. Στη συνέχεια από τη ζωή της με
το Φλάβιο, τον άντρα που ερωτεύτηκε παθιασμένα και
παντρεύτηκε, μα που το πνεύμα του και το κορμί του
την είχανε κάνει σκλάβα τους.
Ακόμα κι όταν η Ρόζα βρίσκει στον σεξουαλικά επαμφοτερίζοντα νεαρό Νικόλα τον άνθρωπο που μαζί του
θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι καινούργιο, έρχεται και
πάλι αντιμέτωπη με την τάση της για φυγή. Ούτε ο
Φλάβιος δείχνει διατεθειμένος να την αφήσει ελεύθερη,
αλλά ούτε και ο Νικόλας έχει την ωριμότητα να της
προσφέρει ένα ουσιαστικό μέσο απόδρασης. Και η
Ρόζα σπαρταρά, ίδια με φυλακισμένο πουλί, αναζητώντας το δικό της δρόμο.

Εύκολες συνταγές
με ζυμαρικά
Συγγραφέας: Αλέξανδρος
Παπανδρέου
«Όταν με ρωτούν ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό, λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας η απάντηση
είναι μονολεκτική και απόλυτα σαφής:
τα ζυμαρικά.
Πολύ λίγα πιάτα είναι τόσο εύκολα να παρασκευαστούν όσο ένα πιάτο ζυμαρικών.
Για αυτούς που αγαπούν τη μαγειρική αλλά
δεν έχουν και πολύ χρόνο να ξοδέψουν
στην κουζίνα, πιστεύω ότι τουλάχιστον
ένα πιάτο με μακαρόνια μπορούν να το
καταφέρουν και μάλιστα να το φτιάξουν και καλά. Άλλωστε ποιος δεν έχει
σπίτι του λίγο σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο, κάποιο σκληρό κίτρινο τυρί για να
τρίψει; Στο βιβλίο αυτό μπορείτε να βρείτε συνταγές με ζυμαρικά και υλικά
που υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ».

Leaving
Author: Kostia Kontoleon
All her life, Rosa has been running away…
First from her parents, who wanted her to
live according to their strict values.
Then from her life with Flavio,
the man she fell passionately in
love with and married, but whose
soul and body have turned her
into a slave.
Even when she sees in the sexually
ambiguous young Nicholas the
man with whom she could start
something new, Rosa is again
confronted with her desire to
escape. Neither Flavio seems willing
to set her free, nor does Nicholas
have the maturity to offer her an
essential means of escape. And Rosa
is trembling like an imprisoned bird,
seeking her own way.

Easy pasta recipes
Author:
Alexandros Papandreou
“When they ask me what my
favourite dish is, due to my
profession, the answer is brief and
totally clear: pasta.
Very few dishes are so easy to
prepare as a pasta dish. For those
that love to cook but have very
little time to spend in the kitchen,
I believe that they can at least
prepare a pasta dish, and do it well.
After all, who doesn’t have at home
some garlic, some olive oil, some
yellow hard cheese to grate? In this
book you will find pasta recipes
with ingredients that can be found
in all super markets”.
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