Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τρίτη, 15-12-2009
Σελίδα: 16
Μέγεθος: 466 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 2210
Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
μάτια των δυο μικών ηρώων της
που παρακολουθεί τους τρείς μικορύς
» «Η κακοποίηση του παιδιού
ήρωες της στην προσπάθεια
στο σχολείο κατ στην οικογένεια»σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή
τους να σώσουν έναν πληγωμένο
της Βικτωρία Πρεκατέ. (Εκδ. που πέρασε, αφήνοντας βαθιά ίχνη,
άγγελο πριν τους προλάβει ο πόλεμος.
και μια κοινωνική τάξη που έχασε
Βήτα, σελ.172,τιμή:15ευρώ)
Εικονογράφηση εξωφύλλου
» «Τροφή και γευση. Πέρα από την εύνοια των θεών. Όλα συμβαίνουν
Ανδρέας Μαράτος. (Εκδ. Πατάκης,
τα συνηθισμένα» της Παναγιώτας
σε μια μεσοαστική Αθηναϊκή
σελ.
32,
τιμή: 10,90 ευρω).
Μάρκου. Γρήγορες,εύκολεςκαι υγιεινέςοικογένεια λίγο πριν to πραξικόπημα
συνταγές για παιδιά με σακχαρώδητου 1967. (Εκδ. Πατάκης, σελ.
» «Ο κλέφτης Μάγος». To πρώτο
διαβήτη, υψηλή χοληστερίνη 200, τιμή:14,50ευρώ)
βιβλίο της σειράς της Σάρα Πρίνιας
ή παχύσαρκα (Εκδ. Βήτα, σελ.86, » «Φόνος στην κουζίνα του "Πτολεμαίου,
με ήρωα τον νεαρό μάγο Κον.Εδώ,
τιμή: 20ευρώ)
ο Κον,νεαρός κλεφτάκος ακόμα δεν
269π.X.-Οικουμένης
» «Η συμπεριφορά της Γάτας»
μπορεί να φανταστεί τις δυνάμεις
και γεύσεων περιήγησις». Ιστορικό
του Παύλου Μπρίκα.Ένα βιβλίο με
που κρύβει όταν κλέβει τη μαγική
μυθιστόρημα του Γιάννη Λεμονή
όλα μπορούμε να γνωρίσουμε για
πέτρα του πανίσχυρου μάγου Νέβερι.
με
φόντο
την
ελληνιστική
περίοδο
το συμπαθές τετράποδο και τη συγκατοίκηση
(Εκδ. Πατάκης, σελ. 328, τιμή
και
επίκεντρο
την
καθημερινή
μαζί του. (Εκδ. Βήτα,
14,50 ευρω).
της ζωή. (Εκδ. Ταξιδευτής,
σελ. 98, τιμή:12ευρώ)
» «Αντιμετώπισε το κοινωνικό
» «Λευκή Ανθολογία» ιατρικά σελ.244,τιμή 23 ευρω).
άγχος. Μια γνωστική-συμπεριφορική
διηγήματα του Αγγέλου Γέροντα. »«Μου αρέσω» βιβλίο για την αυτοεκτίμηση
θεραπευτική προσέγγιση».
της δρ. Σμαρούλας Παντελή.
Ισπανία, τη Γαλλία,την Πορτογαλία, διαδρομή της αναζήτησης ενός παλιού
(Εκδ. Βήτα, σελ.80,τιμή:12ευρώ)
Συλλογικόέργο των D:A.Hope,
(Εκδ.
Ταξιδευτής,
σελ.176)
εγγράφου,
στο
πρώτο
μυθιστόρημα
την
Ιταλία,
τη
Βενεζουέλα,
τη
» «Ιδας ο Μέγας. Οι τελευταίες
R. G. Heimberg, Η. R. Juster, C.L.
της Τιτάνια Χάρντι. (Εκδ. Πατάκης,
Γουατεμάλακαι την Ελλάδα(Opera)
μέρες της Μυθικής Ατλαντίδος» » «To Λυχνάρι του Αλαντίν».
Turk. Μετάφραση Παναγιώτα Γκόγκα-Λευτέρης
σελ.688,τιμή: 25ευρώ).
μυθιστόρημα του Μιχαήλ Κικκινάρη Δώδεκα διηγήματα με την ξεχωριστή απένειμε το βραβείο «Δύο Όχθες».
Κωνοταντινίδης. (Εκδ.
(Εκδ.Αρμός,σελ.458, τιμή:14ευρώ). γραφή του γνωστού Χιλιανού Ήρωας του ο Σαλβαδόρ Φουενσάτα »«To βιβλιοπωλείο των σκιών». Πατάκης,σελ 264, τιμή: 19,90 ευρω).
που καθαρίζει τους διαδρόμους του Η δύναμη της ανάγνωσης και n μυρωδιά
συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα. Μετάφραση
» «Για την αγάπη των άλλων».
Αχιλλέας Κυριακίδης. αεροδρομίου της Μαδρίτης και
των παλαιών βιβλίων κυριαρχεί
» «Αυτό που δεν είμαι εγώ» μυθιστόρημα
Μυθιστόρημα της Ιουστίνης Φραγκούλη
στο μυθιστόρημα του Δανού
της Λίτσας Καραμπίνη. (Εκδ. Opera, σελ.168,τιμή: 12ευρώ). αφηγείται περίεργες ιστορίες στους
με φόντο την ιταλοκρατούμενη
ανυποψίαστους ταξιδιώτες. (Εκδ.
Μικκέλ Μπίρκεγκορ. (Εκδ. Πατάκης, Δωδεκάνησσο, τα ήθη και τις
(Εκδ. Αρμός, σελ. 359, τιμή: 15ευρώ).» «Η Λέσχη των ανομολόγητων
Opera,
σελ.
192,
τιμή:
10
ευρω).
σελ.
496,
τιμή:
22ευρώ).
πόθων». Μυθιστόρημα του νεαρού
παραδόσεις της εποχής οε συστοιχία
» «Αύριο, είναι μια άλλη χώρα» Ισπανού συγγραφέα Αλμπέρτο Τάρες » «Ο λαβύρινθος των ρόδων». To » «Τότε που κρύψαμε έναν άγγελο». με τις μοίρες των ανθρώπων.
Μπλαντίνα,
στο
οποίο
n
σύμπραξη
παρόν
και
το
παρελθόν
εμπλέκονται
Μια
ιστορία
για
μικρούς
και
(Εκδ. Ψυχογιός, σελ. 408, τιμή:
to δεύτερο μυθιστόρημα της Σώτης
επτά εκδοτών από την στη γεμάτη γρίφους και μυστικά μεγάλους της Αγγελικής Δαρλάση 17,70 ευρω).
Τριαντάφυλλου που μέσα από τα
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