Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : LIVE!
Ημερομηνία: Κυριακή, 28-03-2010
Σελίδα: 33
Μέγεθος: 305 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 7650
Επικοινωνία εντύπου: 2310 521621, 560000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Από πού αντλεί n φαντασία Τα καλά και τα άσχημα της
Στα ι.οοο και πλέον λήμματαΈνα μυθιστόρημα που συνδυάζει
Ο mo διάσημος ποδοσφαιριστής
τα υλικά της για την συγγραφή
ανθρώπινης ύπαρξης, οι
του λεξικού αυτού ο
την αστυνομική πλοκή
εξαφανίζεται
μυστηριωδώς
και μόνο ένα
ενός μυθιστορήματος; ελπίδες και οι φόβοι μας,
αναγνώστης θα βρει τις βασικές με την κοινωνικοπολιτική
τα δυνατά και αδύνατα σημεία
σημασίες των κυριότερων σάτιρα και τον στοχασμό κορίτσι μπορεί να τον βοηθήσει.
Ποια είναι τα μυστικά
μας, τα πανω και τα
με την ερωτική λογοτεχνία.
Η Ελένη, το καινούργιο
της τέχνης της συγγραφής;
φιλοσοφικών όρων
Στις σελίδες του εφοπλιστές
μέλος της φοβερής
Διδάσκεται άραγε αυτή n κάτω μας διερευνά το βιβλίο.και εκφράσεων, με βάση
δημοσιογραφικής ομάδας
τους ορισμούς που έχουν
και καναλάρχες διασταυρώνονται
τέχνη; Και πόσο οι ήρωες,
Χρησιμοποιώντας τα
δώσει οι ίδιοι οι φιλόσοφοι
οι χαρακτήρες, είναι αληθινοί;γράμματα της αλφαβήτου
με φωτομοντέλα των Αόρατων Ρεπόρτερ,
θα ταξιδέψει σε όλο
και γυμναστές, ενώ
και ξεκινώντας από το A,
Υπάρχει n θεά έμπνευση;
στα έργα τους. To λεξικό
μπράβοι νυχτερινών κέντρωντον κόσμο και θα ζήσει απίθανες
σε κάθε γράμμα αντιστοιχεί
επίσης περιλαμβάνει
Σταπαραπάνωερωτήματα
περιπέτειες ψάχνοντας
λήμματα για τους σημαντικότερους και δημοσιογράφοι
επιχειρεί να απαντήσει τα θετικά στοιχεία ενός
δίνουν τη σκυτάλη σε αργόσχολους
την αλήθεια. Ο συγγραφέας
φιλοσόφους,
ο συγκεκριμένος τόμος, ανθρώπου. Στο δεύτερο μέρος
γεννήθηκε και ζει
μεγαλοαστούς
καθώς και για τα μεγάλα
ακολουθεί την αντίστροφη
που αποτελεί ενδιαφέρον
και μικροαστές νοικοκυρές. στη θεσσαλονίκη.
πορεία αρχίζοντας φιλοσοφικά ρεύματα, τα
εγχειρίδιο για τη συγγραφική
από το τελευταίο γράμμα φιλοσοφικά συστήματα και
τέχνη, καθώς συμπεριλαμβάνει
της αλφαβήτου.
τις σχολές, από τους προσωκρατικούς
ένα σύνολο
έως τη σημερινή
απόψεων καταξιωμένων
εποχή.
δημιουργών της νέας αλλά
και της παλαιότερης γενιάς.
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