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Ένα χιουμοριστικό βιβλίο, το δέκατο πέμπτο της Κατερίνας 
Μανανεδάκη, που φιλοδοξεί να γεμίσει χαμόγελα και αισιοδοξία 
τους αναγνώστες. 

Ηρωίδες και ήρωες σε ένα τρελό κυνήγι αναζήτησης της ευτυχίας και 

ταυτόχρονα πολλές …συμβουλές, για το πως μπορούμε να ξεφύγουμε, έστω 

και για λίγο, από την τρέλα της καθημερινότητας. «Γεύση» από την ιστορία 

του… 

«H Μαίρη Παναγιώτου είναι παντρεμένη, έχει ένα γιο, έχει μια δουλειά, ζει μια 

ήσυχη και τακτοποιημένη καθημερινότητα. Μέχρι τη στιγμή που, εντελώς 

τυχαία, συναντά στον δρόμο τον πρώην της, που σημάδεψε τη ζωή της και 

τον οποίο δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει. Είναι το ίδιο όμορφος, 

γοητευτικός και απαιτητικός, και της ζητά να του απαντήσει σε μια και μόνο 

ερώτηση: «Έγινες ευτυχισμένη… χωρίς εμένα;» 

Πανικόβλητη και γεμάτη αγωνία, η Μαίρη προσπαθεί να καταλάβει τι είδους 

φάρσα είναι αυτή που της στήνει το σύμπαν. Ήταν νέα και ανέμελη όταν 

ερωτεύτηκε τον Mister G, ενώ τώρα είναι μια κατασταλαγμένη, σοβαρή και 

υπεύθυνη γυναίκα. Δεν έχει χρόνο να απαντά σε «φανταστικά ερωτήματα». 

Αλλά και πάλι… Γιατί ξαφνικά νιώθει τόσο… δυστυχισμένη; Θα κάνει γιόγκα, 

θα προσπαθήσει να αδυνατίσει, θα πάει σε μάγισσες, χαρτορίχτρες, 



συμβούλους προσωπικής ανάπτυξης, θα διαλογιστεί. Έχει είκοσι μία μέρες 

στη διάθεσή της να απαντήσει στην ερώτηση-παγίδα που της κάνει εκείνος. 

Αν τα καταφέρει, θα γίνει πραγματικά ευτυχισμένη. Αν δεν τα καταφέρει, θα 

πρέπει να (ξανα)κυλήσει στην αμαρτία… 

Μια ιστορία ,που όπως λέει και η συγγραφέας της, έχει πολλά αστεία και πολύ 

χιούμορ ενώ ταυτόχρονα  κρύβει μεγάλες αλήθειες.. Γιατί σημασία δεν έχει 

πόσο ευτυχισμένη είσαι αλλά πόσο ευτυχισμένη θέλεις να γίνεις! 

Κάντε λοιπόν…βουτιά στο καλοκαίρι και απολαύστε ένα «χαμογελαστό» 

βιβλίο, που θα φτιάξει τη διάθεση και το κέφι σας! 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός.  



Λίγα Λόγια για τη Συγγραφέα 

H Κατερίνα Μανανεδάκη είναι δημοσιογράφος. Έχει δουλέψει στο ραδιόφωνο 

και στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, στο Mega Channel, στο Star Channel και στον 

περιοδικό Τύπο, σε εκδόσεις υψηλής αναγνωσιμότητας και κυκλοφορίας. Έχει 

γράψει δεκαπέντε βιβλία που έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις, ετοιμάζονται 

να μεταφερθούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, έχουν μεταφραστεί 

στο εξωτερικό και όλα τους είναι μπεστ σέλερ. 
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