Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΟΥΤ
Ημερομηνία: Κυριακή, 31-05-2009
Σελίδα: 14,15
(1 από 2)
Μέγεθος: 1757 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 129550
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΝΕΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΡ0ΟΗΚ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

«ΛΕΒΑΝΤΑ
ΤΗΣ
ΑΤΚΙΝΣΟΝ»
του Μάνου
Κοντολέων.
Εκδ.
«Πατάκη»,
σελ. 296,
C 15,50.

«TO ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΥΛΙ» του ΜισέλΦάιβ.Εκδ.«Πατάκη»,σελ.
80, -Ί! 7,50. Ο συγγραφέας, με αφορμή την επίθεση με βιτριόλι, τον
περασμένο Δεκέμβριο, κατά της Βουλγάραε καθαρίστριας Κωνσταντίνος
Κούνεβα, έγραψε τον μακρύ, πυρετικό μονόλογο μιας νέας γυναίκας.
Η Ρούσκα Ρούσεβα αναπνέει μέσα από φωνές που καταλαμβάνουν την
καθημερινότητα της. Η ηρωίδατουΦάις διεκδικεί ένανκόσμο αγάπης,
ταυτόχρονα, μέσα από την πολιτική του ανυπεράσπιστου εαυτού και
τη μεταφυσική του μη περαιτέρω εαυτού.
«To Κίτρινο σκυλί» πιάνει το νήμα του μονολόγου «Κοιμόσουν...»
(«Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου», 1994), του διηγήματος «Θαμμένη
(ζωντανή) ιστορία» («Απ' το ίδιο ποτήρι», 1999), του αφηγήματος
«Aegyptius monachus» (2001) και του φωτογραφικού βιβλίου «Η
πόλη στα γόνατα» (2002).

Με άρωμαKoAovias
Ο Μενέλαος και n Κλέα είναι τριάντα τόσα χρόνια
παντρεμένοι. Εχουν δυο παιδιά, την Αντιγόνη
και τον Δήμο. Οικονομικά ανεΕάρτητοι και
επαγγελματικά επιτυχημένοι, πιστεύουν πωςέχουν
μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μέχρι που
ένας τρίτοςεισβάλλει ανάμεσα τους. Η παρουσία
του μπορεί να τα ανατρέψει όλα; Η Κλέα διστάζει
-ίσωςκαι να μη θέλει- να πάρει μια απόφαση.
Ο Μενέλαος δεν θέλει να αφήσει τα γεγονότα
να τους παρασύρουν. Η Αντιγόνη αρνείται να
προσφέρει τον εαυτό της για στήριγμα και ο
Δήμος το μόνο που ζητά είναι να επιστρέψουν
όλα στην πρώτητους ισορροπία. Αρα, n όποια
λύση μόνο από την Κλέα και τον Μενέλαο μπορεί
να δοθεί. Αποφασίζουν, λοιπόν, να σκηνοθετήσουν
ένα παιχνίδι - κατι σαν μια επιστροφή
στο παρελθόν ή ένα κοίταγμα προς το μέλλον.
Ναι, το αύριο να στηριχτεί εκεί όπου και το χτες
στηρίχτηκε - στο άρωμα μιας κολόνιας που κανείς
πια μήτε την αναζητά μήτε όμως και την
πουλάει. Η «Λεβάντα της Ατκινσον» είναι ένα
μυθιστόρημα που αντιτίθεται στη φθορά των
σωμάτων και αναζητά τρόπους ανανέωσης των
συναισθημάτων.
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ΧΡΟΝΙΑ
συμπληρώνονται από τη
γέννηση του Φραντσέσκο
Πετράρκα, γνωστός ως
Πετράρχης, στο Αρέτσο της
Ιταλίας (20 Ιουλίου 1304).
Και...
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της ζωής του έγινε γνωστός για
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τα «Σονέτα» του, τη «Λάουρα»
του και δημιούργησε το
γνωστό ρεύμα του
«Πετραρχισμού».
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«ΕΓΩ, Ο ΙΗΣΟΥΣ»του
Ζιλμπέρ Σινουέ.
«ΤΙ ΛΟΥΚΙ!» του Ζαν-ΠατρίκΜανσέτ.
Εκδ. «Ψuxoyios», σελ. 352, C
Μετάφραση: navvns Kauxias.
16,60.
Εκδ.«ΕλληνικάΓράμματα»,σελ.
220, C 15.0 Ευγένιος Ταρπόν, ιδιωτικός
Ενώ οι άνθρωποι του Πιλάτου τον
αναφτούν μανιωδώς, ο lnoous, από
ντετέκτιβ στο Παρίσι, αναλαμβάνει
τα βάθη μιας φυλακής στην Ιουδαία,
ευτελείς και μάλλον ακίνδυνες
μιλάει γιατη ζωή του, γράφει
υποθέσεις καιπλήττει. Μέχρι
το δικό του ευαγγέλιο.
που του αναθέτουν τη διαλεύκανση Tns εξαcpavians μιας τυφλή5 κοπέλας.

«TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ TO ΤΑΤΟΥΑΖ»

του Στιγκ Λάρσον. Μετάφραση: Γιώργοβ
«TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ» του
Μαθόπουλοβ. Εκδ. «Ψuxoyios», σελ. 672,
ΦιλίπΜπεσόν.Μετάφραση:Tiawns ΣτρίYkos.
C 22.
Εκδ.«Καστανιώτη»,σελ. 187, C 16.
Η Χάριετ Βάνιερ εξαφανίστηκε πριν από τριάντα Τον Οκτώβρη του 1984, n Γαλλία συγκλονίζεται
από μια υπόθεση που ακόμη έω5 σήμερα
χρόνια κατά τη διάρκεια εν05 καλοκαιρινού
φεστιβάλ στο σουηδι κό θέρετρο Χέντεμπι.
είναι γνωστή ως «n υπόθεση του μικρού Γκρεγκορί»:
Παρά ns έρευνε5 Tns αστυνομία5,
ένα τετράχρονο αγοράκι
βρίσκεται πνιγμένο και δεμένο χειροπόδαρα
δεν βρέθηκε ποτέ κανένα
ίχνος της δεκαεξάχρονης κοπέλας.
σε κάποιο ποτάμι. Οι έρευνες
ξεκινούν και n υπόθεση
To έσκασε; Επεσε θύμα απαγωγής;
'Η θύμα δολοφονίας;
παίρνει τεράστιες διαστάσεις.
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MuGioto1964 oto
pn[ia.
MnpouKAiv Tns
NeosYopKns.
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Itti Autikit Aiari
TnsApEpiKris,n aOTuvopi'aeAeyxei
tov nAnGuaponou
oAoEvaanoBAakwvetoi ano tis
LpuxoSpacrriKES
ouoies.

EuorpoAvapEivvijei Snpioupcpn,KaucrriKri,aA- YiKd EniAnYopiKri, ornpoviKri
avaTpEnTi- (pavTaai'a
Kn, 5iaKai Liu6iOKESaOTI- aropnpa.
Krt.

FIAEONE- TIATI NA
KTHMATA TO &IABAXOYME
Ha to tviaupo
xiouuop Kai Tnv ¦?"/"
KOIVWVIKri
KpiTI- ¦
Kn nou aoKEi.

rewn8nK£to

0 AITEIOriAAXTHI
EkS. «Ka<naviutii», aeA.
443, € 22.

lTt-<pav
Mnpdis
Meraippaan: lvu>Bav
NtoikMnaATd.

EnEi5riotis oeAi'- ¦p^Hn
Bl'KTOp ATLioacpai- Mia laroOAAavSosauy- MuGioto- O VTOKTOp
5estou o Ka6tfXonE Eniorpscpei piKri, ava- pfa Yia Tn
Ypacpeasyevpnpa.
vas
ava£nTd Tnv
GpnaKEi'a
oto
yeveGAio
xwTpEnTIKP,
vnpevos to
pio tou lie Tpfa
1969. riaaiue puoTn- Kai Tnv sni- aAnGEia,ppfdppiooTa pwpd.
pio Kai a- orripn, Tnv aKovras povo m
yviooros omv
5iKri tou aAnGEia
Oi xwpiKof avn5pouvVTKpOTI- npaYMOTiKomTa
naTpfoa tou.
Kai nforn.
ue 5uomOTiakous xapaKTripEs. Kai
otov Epxouo
Tn cpavTaafa.
TOU.

H ITANAriA

IXSecpovao TewnGnKE orn
OaAKdvts
BapKEAwvn,6Merdt-ppa- nou Kai epYdan: AYaSii &Tai ws 5ikhAnLinTpou- Y6pos.
Ka.

1 THX
OAAAZZAZ
EkS.
«naTdiai»,
oeA. 744,
€ 25,50.
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OriAO META TZovaGav
MOYZIKHZ AeGeLI
Ek5.«EAAttvi- Mcracppa-

Kd rpd|i|iaTa», vn: riuipaek. 370,
Yos-kapos noAuBpaBeu€19.
MnaLinaad- fjEvos, noAupsKns.
Ta<ppaoLi£vos.
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i ΕΤΗ
από τον θάνατο του (19
Ιουλίου 1374). ΥπήρΕελόγιος,
ποιητήςκαι ένας από τους
παλαιότερουςανθρωπιστέςτης
Αναγέννησης. Στα...

Ξένη λογοτεχνία

MuGiordpnpa.

H loropfa ms avsYEpanspias anouoafas EKKAnafas
Kai tou vEapou
Apvdou, ev6s
SouAondpoiKou
nou anoSpd Kai
KaraopEUYEi
aw
BaDKEAcbvn...

AupiKri,
KtvnpcrroYpacpiKri,
PEEvrovn
nAoKi*iKai
5pdan.

H TOIXOypaopfa
pias Enoxris, EVOS
k6oliou
nou teAiko

HaTfn EKSknon,
n LiiaaAAoi5oEfa,
o epuras, n (pi- ¦
Ai'a Kai o Gdva- ¦
tos, 5ev aAAddouv pEaa otov

5ev aAAd-

xpovo.

Zei. ¦

