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Η πόλη που δακρύζει 
Ιανουαρίου 31, 2018 

 

 

 

«Λυπάμαι… Τα βιβλία με άρωμα ευτυχίας είναι σπάνια. Ο σινιόρε Φραντσέσκο 

λέει πως είναι τόσο σπάνια που πρέπει να πληρώσεις μια περιουσία για να τα 

αγοράσεις. Εγώ, πάλι, λέω πως, για να σου αποκαλυφθεί ένα βιβλίο ευτυχίας, 

πρέπει πρώτα να έχεις περάσει από όλα τα αρώματα. Να διαβάσεις πολλά… 

αλλιώς πώς θα καταλάβεις πως αυτό που κρατάς είναι ευτυχία;»   

 

http://eriazbooks.blogspot.gr/2018/01/blog-post_31.html
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 Δεν έχω λόγια γι αυτό το βιβλίο...! Ένα βιβλίο που σε παρασύρει στη 

μαγευτική Βενετία, στα αρώματα και τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων, της 

εξαίρετης γραφής και ροής της ιστορίας του! Ένα ταξίδι που μου πήρε ένα 

ολόκληρο βράδυ (μεγάλη αγωνία) να ολοκληρώσω. Το αγάπησα αυτό το 

μυθιστόρημα. Απλότητα και συνάμα δόσεις ψαγμένου στις σελίδες του. 

Ερωτεύτηκα τους χαρακτήρες για την μοναδικότητα και τα χαρακτηριστικά των 

προσωπικοτήτων τους τα οποία η συγγραφέας με αριστοτεχνικό τρόπο 

περνάει μέσα από την καταπληκτική πένα της. Ο Άντζελο, ο Πάμπλο, η 

Ελιζαμπέτα, η Σινιόρα, ο Φραντσέσκο, η Λουτσία, η Ιρένε, η Ρομπέρτα, η 

Πατρίτσια.. τόσο μοναδικοί χαρακτήρες που δεν μπορείς παρά να τους 

αγαπήσεις! Ένα ρομαντικό και ταυτόχρονα τόσο συγκινητικό μυθιστόρημα! 

Δεν έχω λόγια πραγματικά φίλοι μου. Αξίζει να το διαβάσετε και μάλιστα να το 

αγοράσετε ώστε να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας. Αξίζει ειλικρινά πολύ. Πολλά 

συγχαρητήρια στη συγγραφέα! Εξαιρετική πένα! 

 

Βαθμολογία: 5/5 εννοείται! (Αν θα μπορούσα θα έβαζα 5 με τόνο) 📚 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε το μυθιστόρημα: Η πόλη που δακρύζει 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004172/h-polh-poy-dakryzei?cid=1004172
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Λίγα λόγια για τη συγγραφέα.. 

Η ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 

γαλλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Sophia 

Antipolis της Νίκαιας, στη Γαλλία, στον τομέα της Επικοινωνίας 

και του Πολιτισμού των χωρών της Μεσογείου. Σπούδασε επίσης 

Ιστορία της Τέχνης στην École du Louvre στη Γαλλία. Έχει 

διδάξει Θεωρία της Επικοινωνίας και Ιστορία της Τέχνης στην 

ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ για χρόνια διατηρούσε μόνιμη στήλη 

για τα εικαστικά δρώμενα σε διάφορα πολιτιστικά περιοδικά της 

Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση βιβλίων και έχει 

γράψει δύο παραμύθια για παιδιά, ενώ από το 1997 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης και 

επικοινωνίας. Έχοντας περάσει από τη θέση της κειμενογράφου, 

και καταλήγοντας διευθύντρια δημιουργικού, πολλές 

διαφημιστικές καμπάνιες φέρουν την υπογραφή της. Μιλάει 

αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι παντρεμένη και έχει δύο 
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παιδιά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα 

μυθιστορήματά της ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΗΜΑΔΙ, ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 

ΦΩΤΙΑΣ, ΠΙΚΡΟ ΓΛΥΚΟ ΛΕΜΟΝΙ, ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΤΟ 

ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ, ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ και Η ΠΟΛΗ 

ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕΙ. 
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