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Ημερολ?γιο μιας απιστ?ας (eBook) - Μυθιστ?ρημα Συγγραφ?ας: Σολωμο? Αιμ?λιος
Περιγραφ?
Ο Γι?ργος Δουκαρ?λης, αρχαιολ?γος και καθηγητ?ς στο Πανεπιστ?μιο Αθην?ν,
επιστρ?φει στις Μικρ?ς Κυκλ?δες, ε?κοσι χρ?νια μετ? την ανασκαφ? που τον ?κανε
δι?σημο και ?λλαξε για π?ντα την προσωπικ? και επαγγελματικ? του ζω?. Εκε? ε?χε
ανακαλ?ψει το προ?στορικ? λε?ψανο μιας εγκ?ου νεαρ?ς γυνα?κας που ε?χε δολοφονηθε?
πριν απ? 5000 χρ?νια, εν? στη δι?ρκεια της ανασκαφ?ς ε?χε απατ?σει τη σ?ζυγ? του με
μια φοιτ?τρια. Αλλ? τι γυρε?ει ξαν? στο Κουφον?σι ?ξι μ?νες ?στερα απ? τη μυστηρι?δη
εξαφ?νιση της συζ?γου του, της πρ?ην φοιτ?τρι?ς του; Ο Δουκαρ?λης πρ?πει τ?ρα να
πραγματοποι?σει μια ακ?μα ανασκαφ?, αυτ? τη φορ? στα ενδ?τερα της ψυχ?ς του.
Περιδιαβ?ζοντας στα μ?ρη ?που ?ζησε ?λλοτε, αν?μεσα στις αναμν?σεις, τα α?ρατα
ν?ματα που τον συνδ?ουν με τρεις γυνα?κες, απ? το πολ? μακριν?, το πρ?σφατο παρελθ?ν
και το παρ?ν, κ?τω απ? τον ?λιο του Αιγα?ου, αν?μεσα στα βρ?χια, την ?γονη γη, τη
θ?λασσα και το απ?ραντο γαλ?ζιο, θα προσπαθ?σει να β?λει σε τ?ξη τη ζω? του και να
ξαναθυμηθε? ?σα διαδραματ?στηκαν εκε?νο το καθοριστικ? καλοκα?ρι.
?να μυθιστ?ρημα για το χρ?νο, τη φθορ?, τη μν?μη, τον ?ρωτα και την απιστ?α, που
ακροβατε? αν?μεσα στο παρ?ν και το παρελθ?ν.
Συγγραφ?ας: Σολωμο? Αιμ?λιος
Εκδ?της: Ψυχογι?ς
Σειρ?: Λογοτεχν?α
Κωδικ?ς προ??ντος: B220790
Μορφ?: eBook
Προστασ?α: DRM
Τ?πος αρχε?ου: ePUB
Τιμ?: €8.49
Κυκλοφορε? επ?σης σε μορφ?
» ?ντυπο Βιβλ?ο - (Μαλακ? Εξ?φυλλο)
ISBN: 960-496-801-7

Τιμ?: €13.49 με ΦΠΑ
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ISBN 13: 978-960-496-801-5
Γλ?σσα: Ελληνικ?
Μ?νας ?κδοσης: Οκτ?βρης
?τος ?κδοσης: 2012
Τ?πος ?κδοσης: Αθ?να
Αριθμ?ς Σελ?δων: 325

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ γενν?θηκε το 1971. Σπο?δασε Ιστορ?α και Αρχαιολογ?α στο
Πανεπιστ?μιο Αθην?ν και Δημοσιογραφ?α σε σχολ? τριτοβ?θμιας εκπα?δευσης. Εργ?στηκε
ως δημοσιογρ?φος σε πρωιν? καθημεριν? εφημερ?δα και σ?μερα ε?ναι εκπαιδευτικ?ς στη
Μ?ση Εκπα?δευση. Διηγ?ματ? του δημοσιε?τηκαν στα περιοδικ? ?νευ, Ν?α Εποχ?, In focus
και Μανδραγ?ρας. Ορισμ?να ?χουν μεταφραστε? και δημοσιευτε? στα αγγλικ? και τα
βουλγ?ρικα. ?χει εκδ?σει τρ?α πεζογραφ?ματα: Το Σκι?χτρο (2000), ?σπερ στρουθ?ον,
τ?χος επ?τασας (2003), ?να τσεκο?ρι στα χ?ρια σου (2007, ?νευ). Για το τελευτα?ο
βραβε?τηκε με το Κρατικ? Βραβε?ο Μυθιστορ?ματος της Κ?πρου.
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