Περιγραφή
Η Μαρίνα γνωρίζει τον μεγάλο έρωτα και ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της
ζωής της. Όμως η ευτυχία της δεν θα κρατήσει πολύ. Ο αγαπημένος της θα χαθεί
για πάντα, κι εκείνη θα φέρει στον κόσμο το παιδί του, αλλά θα το χάσει κι
αυτό, μια που ο σκληρός πατέρας της δεν ανέχεται τη σκέψη πως η κόρη του είναι
μια ανύπαντρη μητέρα. Από εκεί κι έπειτα, ένα μόνο σκοπό έχει η Μαρίνα: να
ξαναβρεί το παιδί της. Μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων, το ξαναβρίσκει είναι, όμως, ο Πέτρος Κουβέλης, πραγματικά ο γιος της; Κι αυτό το παιδί, το
αίμα της, μπορεί να είναι ένας αδίστακτος δολοφόνος, όπως ισχυρίζεται ο
εισαγγελέας Λάβαρης; Πόσες ακόμα εκπλήξεις, επιφυλάσσει η μοίρα για την ηρωίδα
του "Μυστικού Γάμου"; Ποιο ρόλο παίζει στην υπόθεση ο εισαγγελέας Λάβαρης;
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Κατάγεται από την οικογένεια των Μπουκουβαλαίων. Γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1904
στο Κάιρο, όπου ο πατέρας της, ο φιλόλογος Γεώργιος Μπουκουβάλας, είχε σταλεί από την
ελληνική κυβέρνηση διευθυντής της ελληνοαιγυπτιακής Αμπετείου Σχολής. Μετά τον
πρόωρο θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της Ελένη, μια από τις πρωτοπόρους Ελληνίδες
εκπαιδευτικούς, το γένος Μπουκουβάλα και αυτή, επέστρεψε με τις δύο κόρες της, την
Ιωάννα και την Ιόλη, που ήταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία, στην Αθήνα. Εδώ η Ιωάννα
Μπουκουβάλα-Αναγνώστου τελείωσε το γυμνάσιο και συγχρόνως έλαβε δίπλωμα πιάνου
από το Ωδείο Αθηνών. Μετά από τριετείς σπουδές στη Λειψία επέστρεψε στην Αθήνα,
όπου εργάστηκε επί σειρά ετών ως καθηγήτρια πιάνου. Παντρεύτηκε με τον αξιωματικό
και δικηγόρο Κλεάνθη Αναγνώστου και απέκτησε μία κόρη, τη Μυρτώ. Το συγγραφικό
ταλέντο της Ιωάννας Μπουκουβάλα-Αναγνώστου φανερώθηκε από την παιδική της ηλικία.
Αρχικά με ποιήματα, έπειτα με διηγήματα και μυθιστορήματα. Στη νεανική της ηλικία
κέρδισε δύο βραβεία για θεατρικά της έργα. 'Εχει γράψει διακόσια είκοσι πέντε
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πρωτότυπα μυθιστορήματα και θεωρείται η πολυγραφότερη και δημοφιλέστερη Ελληνίδα
συγγραφέας. 'Εργα της είναι: Κύματα και Λιμάνια (ποιήματα), Μοναξιά (διηγήματα),
παιδικό θέατρο, θεατρικά έργα και μυθιστορήματα, τα περισσότερα των οποίων
δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες. Τα κυριότερα από τα μυθιστορήματά της
είναι: Ιζόλδη, Μυρτώ, Απολύτρωση κ.λπ. Μερικά μυθιστορήματά της γυρίστηκαν ταινίες
για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αξιόλογη είναι επίσης η δουλειά της πάνω στη
μουσική: έχει γράψει μουσικές βιογραφίες, έχει κάνει μεταφράσεις από όπερες και έχει
δώσει πολλές διαλέξεις επί μουσικών θεμάτων. Επίσης έχει γράψει σειρά ταξιδιωτικών
εντυπώσεων σε εφημερίδες και περιοδικά. Είναι ιδρύτρια της «Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς» και μέλος της «Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών». Η Ιωάννα ΜπουκουβάλαΑναγνώστου πέθανε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου του 1992. Βιβλία της που κυκλοφορούν
από τον Οργανισμό Λιβάνη: Μυρτώ, Ιζόλδη, Μοναξιά, Κύματα και Λιμάνια.
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