Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΟΥΤ
Ημερομηνία: Κυριακή, 05-07-2009
Σελίδα: 14,15
(1 από 2)
Μέγεθος: 1278 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 129550
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΠΡΟΘΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΛΕΝΗΓΚΙΚΑ

«ΤΟΣΗ ΑΙΓΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»
ms Παυλίναβ Νάσιουτζικ. Εκδ.
«Μελάνι», σελ. 264, C 17,50. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πολύκροτη
υπόθεση Νάσιουτζικ, που συγκλόνισε το πανελλήνια, n Παυλίνα
Νάσιουτζικ αναμετράτε με tous του παρελθόντοε κι εξομολογείται ncos
βίωσε n ίδια, νεαρό κορίτσι τότε, το τραγικό γεγονόε και τα όσα επακολούθησαν:
ττε κατηγορίες και την αδηφάγα δημοσιότητα, τη φυγή
i τηε μαζί με τον πατέρα Tns στο Παρίσι, την επώδυνη επιστροφή για
i την εκδίκαση Tns υπόθεσηε, τα αλλεπάλληλα δικαστήρια και tis αντικρουόμενεΒαποφάσειετουβ
Πολλά έχουν γραφτεί ήδη για το βιβλίο,
I αλλά έχει δικαίωμα κάθε κόρη να αγαπά και να γράφει για τον πα^
τέρα Tns. Υπενθυμίζουμε ότι n συγγραφέαε έχει γράψει επίσηε τα:
«Μαμάδεε βορείων Προαστίων», «Mukovos Μπλουζ» και «Σκίστε τα
νυφικά».

«ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ,
Η ΜΑΝΤΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ»
TnsAiToas
Ψαραύτη. Εκδ.
«Πατάκη»,σελ.
168,^9.

Αντιπολεμική ιστορία
Evasronos Eokouotosόσο KavsvasaMos στον
κόσμο. Μια βασιλοπούλαόμορφη κι ανεΕάρτητη,
που την αγάπησε ένα5 0eos και Tns έδωσε
το χάρισμα να προφητεύει όσα πρόκειται να
συμβούν.
Εκείνη όμωε αρνήθηκε την αγάπη του και ο θε05
την καταράστηκε να μην την πιστεύει κανειίί.
Μέσα από τα όνειρα και τα οράματα Tnsβλέπει
reus πολέμου5πριν γίνουν, tis σύμφορε^ πριν
έρθουν.
Στο ταΕίδι Tns npos την αιχμαλωσία συνομιλεί
με τον νεκρό αγαπημένο Tns και διηγείται την
προσωπικήTns περιπέτεια, n οποία είναι και n
ιστορία Tnsπολύπαθα Tpoias.
Αντιπολεμικό μυθιστόρημα το «Κασσάνδρα, n
μάντισσα TnsTpoias» αντικρίζει με άλλη ματιά
τα πρόσωπακαι τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου.
Απότην πολυβραβευμένηΛίτσα Ψαραύτη.
Ερεθίσματα και nnyssέμπνευσα των βιβλίων
Tns, n ομορφιά rns cpuans,το ιστορικό παρελθόν
TnsΕλλάδα5,τα ταΕίδια σε Ανατολή και
Δύση και τα κοινωνικά προβλήματατου καιρού
pas.

Ελληνικήπεζογραφία
«ΑΕΙΨΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ»™ ΗλίαΛ. «Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ» του
Παπαμόσχου. Εκδ. «Κέδροβ»,
ΝίκουΚύρκου.Εκδ.«Νεφέλη»,
σελ. 257, C 16.
Η κληρωτίδα Tns ζωή5. Τα αδιάκοπα
γυρίσματα Tns TUxns.Οι άνθρωποι
και οι σκιέ5 tous σε ανεξόφληtous
λογαριασμούε Tns μνήμηβ. Θηρευτέβ
και θηράματα σε απρόβλεπτεε συναντήσει.
«ΟΙ...

«ΓΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ»
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Εκδ. «Διώνη», σελ. 120, C lo. «Οι

Αγγέλου Καίσαρη. Εκδ. «Πόλη», σελ. 240,
Κατίνε5 εκλείπουν μέρα με την ημέρα, όλο και
«13.
περισσότερο από τη χώρα pas», ενημερώνει
Φέτεε καθημερινότητας, έλεγε κάποτε ο Ζαν στο βιβλίο του με χιούμορ ο συγγραφέα5, και
Λικ Γκοντάρ. Καθημερινότητα με
παρ' ότι τα ΜΜΕαποσιωπούν σκόπιμα
ολόκληρα κομμάτια ονείρου, λέει
αυτό το γεγονόε, pas ενημερώνει
ο συγγραφέα. Διηγήματα που pas
nous ευτυχώ5 έρχονται οι
φωτογραφίζουν oris mo μυστικέ5
Σούλεε. «Διηγήματα - βοήθημα»
fi
στιγμέ5, κρυμμένεβ πίσω από απλέ5
oncos επισημαίνει «για να ανακαλύψει
προτάσε^ xcopisλογοτεχνικά φτιασίδια.
ο καθέναε τη Σούλα που κρύβει
μεσάτου».

OAHrOI TITA01 EYITPAQEAI
n

του

σελ. 184, C 15. Σύζυγοι που συμβιώνουν
κατ' ανάγκη, γονείε που
ψάχνουν tis νυχτεε να βρουν κρυμμένουβ
θησαυρούε, ταξίδια που αναβάλλονται
για να ξανασχεδιαστούν...
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ΚΛΑΙΡΗ 0ΕΟΔΟΡΟΥ
Ντεμπούτογια την καθηγήτρια - φωτογράφο
ΗΚλαίρη Θεοδώρου γεννήθηκε και Isa χωροχρόνο, που διαπλέκεται κατά έναν
«ΤΟΚΙΟ ΕΤΟΣ ΜΗΛΕΝ» του Ντέιβιντ
στην Αθήνα. Σπούδασε γερμανική
περίεργο τρόπο με τον πραγματικό, Ξεπηδούν
Ilis. Μετάφραση: Μαίρη Σαρατσιώτη. Εκδ.
μέρη φανταστικά, πρόσωπααινιγματικά,
«Tonos», σελ. 496, C 22,20. Auyouotos, 1946. φιλολογία και φωτογραφία και έκανε μεταπτυχιακές
Ακριβοί έναν χρόνο μετάτη βίαιη συνθηκολόγηση
σπουδές στη διδακτική Εένων
lOTOpiesγεμάτες καλά κρυμμένα
που επέβαλε n ρίψη Tns ατομικήββόμβαε, το γλωσσών. Σήμερα διδάσκει στη Δευτεροβάθμια
μυστικά, περίεργα πάθη και ανομολόγητοι
Τόκιο,n καρδιάTnsντροπιασμένα lancovias,βρίΓ
Εκπαίδευσηκαι ασχολείται παράλληλαέρωτες. Σουρεαλιστική ατμόσφαιρα, ονειρική,
σκεταιστοσημείομηδέν v.\asολικήδαποσύνθεση5.
με την καλλιτεχνική φωτογραφία και
με μια ρεαλιστικότατη Βασιλικήπρωταγωνίστρια.
f Σ' αυτήτη σκοτεινήατμόσφαιρακινείταιο ντετέκτιβ
Μινάμι,ο onoios καλείταινα ανακαλύψειέναν κατά το φωτορεπορτάζ.Από tis εκδόσεις «Μπατσιούλας»
κυκλοφόρησε το πρώτο Tns
συρροήν δολοφόνο που βιάζει και στραγγαλίζει
γκέισεε.Αλλάόσο κοντύτεραπλησιάζειστον δολοφόνομυθιστόρημα. «Salvadera» (Σαλβαδέρα)
τόσο περισσότεροτα φαντάσματατου πολέμου ο τίτλος του.
αφυπνίζονται μέσα του...
Στις σελίδες του: Η Βασιλική Ζει

Για παιδιά
«ΦΡΟΛ0 ΦΡΟΝΙΜΑ!» xns «ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΗ ΕΠΝΕ ΑΟ~

κοντά στην ηλικιωμένη, αυταρχική
γιαγιά ms, σε ένα άχρωμο και
ψυχρό περιβάλλον. Με αφετηρία
ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο
αρχίζει να ακροβατεί ανάμεσα σε
δυο Ζωές,βιώνοντας tes παράλληλα.

PATH» Tns Ντορίναβ
Sam Loyd. Εκδ. «Πατάκη»,
Παπαλιού. Εικονογράφηση:
σελ. 12, C 9,90.
Πέτροβ Μπουλούμπαans.
Ακολούθησετο Φρόλο
Εκδ. «Παπαδόπουλοβ»,Σύντομα χάνει κάθε ενδιαφέρον για
είναι ένα γνήσιο μικρό
σελ. 40, C 4,20. Οταν την απτή πραγματικότητα και περιπλανιέται
τερατάκι.Mnncosμπορείβ
άραγε εσύ να του μάθειβ
ms μιλούσαν,n Ελλησπάνια
στους λαβυρίνθους των
Tponous;
απαντούσε.Kaveisδεν γνώριζε ncosn
Ελλη, καβάλα στον κόκκινο φτερωτό ονείρων, όπου n προσωπική Tns «SALVADERA» tits KAaipns Θεοδώρου.
συμμετοχή γίνεται όλο και πιο έντονη. Εκδ. «N & Σ Μπατσιούλας», σελ. 376,
(ΛΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ»
του Dougal Tns δράκο, πετούσε πάνω από χιονισμένεεβουνοκορφέε,
C 17.
Μέσα από τον ονειρικό αυτό
Dixon, Εικονογράφηση: Maurice
παγωμένεβλίμνε5
Pledger. Μετάφραση: Ευαγγελία
και άγριεε θάλασσεβ.
Μαυρικάκη. Εκδ. «Πατάκη», σελ.
14, C 15,70. Ακούστετα σαυρόποδα «ΤΑΚΑΛΥΤΕΡΑΓΕΝΕΘΛΙΑ»
που ρουθουνίζουν, τη διαπεραστική τηβ Λότηβ Πέτροβιτβ - Ανδρουτσο^
πούλου. Εικονογράφηση:
φωνή των αδροσαύρωνκαι τον τρομαχτικό
i Κατερίνα Βερούτσου. Εκδ.
βρυχηθμό των
τυραννοσαύρων να αντιλαλούν ' «Πατάκη»,σελ. 40, C 4,20.
μέσα στα
Σήμεραο Μανώληβέχει γενέθλια.
προϊστορικάδάση.
Opcosn μίααναποδιά
διαδέχεταιτην άλλη...

ΜΑΪΤΕΝΑ

Γυναικεία
εήαπώματα
και άγχη
Μετά τη σειρά «Fuvatas Τρελαμένε5»,που
αγαπήθηκε φανατικά από εκατομμύριααναγνώστεε
-άντρεβκαι γυναίκες- & όλο τον κόσμο,
n αστείρευτηέμπνευση Tns Μαϊτέναpas οδηγεί
τώρα σε νέουβ δρόμοι, γεμάτουβμε «Επικίνδυνεε
καμπύλεβ».
Αμείλικτη,αιχμηρή και εύστοχη σαν έμπειρη ξιφομάχοε,
καταφέρνεικαίριαπλήγματασταελαττώματα,
τα άγχη καιtous φόβου5των γυναικών,
αναδεικνύοντα5πάντατη χιουμοριστικήπλευρά
TOUS.

Γιατί,όπωελέει,onoios θέλεινα ζήσει 100χρόνια,
πρέπει να γελάει πολύ - Kupicosμε τον εαυτότου.
Η Μαϊτένα Μπουρουνταρένα γεννήθηκε στο
Μπουένθ5Αϊρεε.Είναιn δημιουργόβτριώνσειρών:
«Γυναίκεβτρελαμένεε»,
«Superadas»και «Επικίνδυνεζ
καμπύλεε»,που έχουν κάνει τον γύρο του
κόσμου μέσα από δεκάδεβέντυπα.
2
Είναιμητέρατριών παιδιών από Tpsisδιαφορετιkous
πατέρε5.Εκανεό,τιδουλειάμπορούσε,μέχρι
«επικίνδυνεςκαμπυαες που n επιτυχία Tns χτύπησε την πόρτα. Καιτην
2» Tns Μαϊτένα. Μετάφραση:
άνοιξε. Ζει μεταξύτου Mnousvos Aipss κι εν05
Ελένη Ζαχαροπούλου. Εκδ.
μικρού παραθαλάσσιουχωριού στην Ουρουγουάη.

«Bell», σελ. 72, C II.
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