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Ημερολόγιο μιας απιστίας (eBook) - Μυθιστόρημα Συγγραφέας: Σολωμού Αιμίλιος
Περιγραφή
Ο Γιώργος Δουκαρέλης, αρχαιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
επιστρέφει στις Μικρές Κυκλάδες, είκοσι χρόνια μετά την ανασκαφή που τον έκανε
διάσημο και άλλαξε για πάντα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Εκεί είχε
ανακαλύψει το προϊστορικό λείψανο μιας εγκύου νεαρής γυναίκας που είχε δολοφονηθεί
πριν από 5000 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της ανασκαφής είχε απατήσει τη σύζυγό του με μια
φοιτήτρια. Αλλά τι γυρεύει ξανά στο Κουφονήσι έξι μήνες ύστερα από τη μυστηριώδη
εξαφάνιση της συζύγου του, της πρώην φοιτήτριάς του; Ο Δουκαρέλης πρέπει τώρα να
πραγματοποιήσει μια ακόμα ανασκαφή, αυτή τη φορά στα ενδότερα της ψυχής του.
Περιδιαβάζοντας στα μέρη όπου έζησε άλλοτε, ανάμεσα στις αναμνήσεις, τα αόρατα
νήματα που τον συνδέουν με τρεις γυναίκες, από το πολύ μακρινό, το πρόσφατο παρελθόν
και το παρόν, κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου, ανάμεσα στα βράχια, την άγονη γη, τη
θάλασσα και το απέραντο γαλάζιο, θα προσπαθήσει να βάλει σε τάξη τη ζωή του και να
ξαναθυμηθεί όσα διαδραματίστηκαν εκείνο το καθοριστικό καλοκαίρι.
Ένα μυθιστόρημα για το χρόνο, τη φθορά, τη μνήμη, τον έρωτα και την απιστία, που
ακροβατεί ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν.
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Κυκλοφορεί επίσης σε μορφή
» Έντυπο Βιβλίο - (Μαλακό Εξώφυλλο)
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ISBN 13: 978-960-496-801-5
Γλώσσα: Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης: Οκτώβρης
Έτος Έκδοσης: 2012
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Αριθμός Σελίδων: 325

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δημοσιογραφία σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάστηκε
ως δημοσιογράφος σε πρωινή καθημερινή εφημερίδα και σήμερα είναι εκπαιδευτικός στη
Μέση Εκπαίδευση. Διηγήματά του δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Άνευ, Νέα Εποχή, In focus
και Μανδραγόρας. Ορισμένα έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί στα αγγλικά και τα
βουλγάρικα. Έχει εκδώσει τρία πεζογραφήματα: Το Σκιάχτρο (2000), Ώσπερ στρουθίον,
τάχος επέτασας (2003), Ένα τσεκούρι στα χέρια σου (2007, Άνευ). Για το τελευταίο
βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου.
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