Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 08-03-2009
Σελίδα: 83
Μέγεθος: 630 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 81880
Επικοινωνία εντύπου: 210 9942431
Λέξη κλειδί: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ

Εφηβικόσκιρτήματα
Αφτί στα μυστικά των αγοριώνέστησε η Βούλα Μάστορη, γράφοντας
ένα τολμηρό κι αστείο βιβλίο για τα «βάσανα»της πρώτηςνιότης.
Της Δέσποινας Σαββοπούλου

Ψίθυροι αγοριών
ΒΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΗ
ΕΕΛ

.TIMHCIUM

ΜΕ ΠΟΛΛΑ και επιτυχημένα βιβλία
στοενεργητικότης πουκαταπιάνονται
με ζητήματατης εφηβείας, η βραβευμένη
συγγραφέαςΒούλα Μάστορη
πηγαίνειένα βήμα πιοπέρα.Οι «Ψίθυροι
αγοριών»,με θέμα τους τη μετάβαση
στηνεφηβεία, χαρακτηρίζονται
για τη λεκτική τους τόλμη, τη ζωντάνια
και την αμεσότητα τους, καθώςη
συγγραφέαςχρησιμοποιείτη γλώσσα
των νέωνχωρίςκαθωσπρεπισμούς.
Οπωςδιευκρινίζει,άλλωστε,η ίδια:
«Δενλογόκρινατην αθυροστομίατων
ηρώων μου, διότι πιστεύω ότι δεν
υπάρχουν"κακά λόγια", αλλά κακοί
άνθρωποι».Ο ΕΤ.Κεξασφάλισε ένα
χαρακτηριστικόαπόσπασμακαι σας
το παρουσιάζειχωρίς...ντροπές.

Προδημοο!
«Ειδικάεκείνη τη μέρα του συγκεκριμένου
μπάνιου ο Παύλος είχε προστρέξει
στο Διαδίκτυο για πληροφορίες
Τα αγόρια στα χρόνια της εφηβείας αναπτύσσουν... στενή
σχετικά με την "κάτω περιοχή".
σχέση με ιη μεζούρα.
Στη συνέχεια, έκανε την καταμέτρηση
-ένα αον δύο, σωστά!- και μετά
τη μέτρηση με τη μεζούρα αε μήκος
μια υποψίαμουστακιούσκίαζε ήδη το
και πλάτοςτου ενός και, τέλος, την
πάνωχείλοςτους, δίνονταςτους ένα
αξιολόγησημε βάσητα δεδομένα ως » To έργο
"αντριλίκι,να πούμε".[...]
φυσιολογικάμεγέθη στο Διαδίκτυο.
Επόμενηκίνηση ήταν να κοινοποιήσει χαρακτηρίζεται για
Δυόμισι εκατοστά! ανακοίνωσε ο
Σάκης μετά απόπολύ,μα πάραπολύ,
και να συγκρίνει, εάν γινόταν, τα τη λεκτική του τόλμη,
προσεκτική μέτρηση του ενός από
αποτελέσματα με τους κολλητούς καθώς η συγγραφέας
του. Ευτυχώς,και αυτοί περνούσαν
αυτά τα παράπλευρατου Ηρακλή.
χρησιμοποιεί τη
την ίδιαφάση.
Μέτρα και το άλλο!διέταξε καθόλου
γλώσσα
των
νέων
χωρίς
Ετσι, ύστερα από αρκετές μυστικές
ικανοποιημένοςεκείνος.
διαβουλεύσεις,μαζεύτηκαν ένα καθωσπρεπισμούς
Κανονικάδεν έπρεπενα αισθάνεται
απόγευμαστο σπίτιτου Ηρακλή, που
έτσι, διότι ήξερε πολύκαλά, όπωςκαι
οι άλλοιδύο, ότι για να φτάσουν και οι
ήταν μοναχοπαίδι, αποφασίζοντας
όρχειςτους να έχουν το φυσιολογικό
να αλληλομετρηθούν για μεγαλύτερη
ακρίβεια. Πρώτοςτα κατέβασε ο
μέγεθος θα έπρεπεεπίσης να ενηλικιωθούν
Παύλοςκαιο Σάκηςπήρετη μεζούρα
πρώτα.
και,αφού μέτρησεσοβαρόςτομεσαίο
Δυόμισιεκατοστά!επανέλαβεο Σάκης
απότα τρία, ανακοίνωσε:
και αμέσως μετά έκανε ένα βήμα
Εξιεκατοστά!
πιο πίσωέκπληκτος. Ρε μαλάκα, το
Είναικρύα η μεζούρα και μου μαζεύτηκε!
ένα είναι πιο κάτω από το άλλο! To
το υπερασπίστηκε
ο Παύλος,
ξέρεις;
παρόλοπουδε χρειαζόταν,διότι και
Ο Ηρακλήςχλόμιασεκι ένιωσεόλη
οι τρεις τους είχαν διαβάσει στο Διαδίκτυο
την"κάτω περιοχή"του να συρρικνώνεται
ότι για να φτάσει το πέοςτους
Παρ'όλ'αυτά, βρήκετη δύναμη
να έχει το φυσιολογικόμήκος - από
να πειεριστικά:
εφτάμισι έως δέκα εκατοστά οε κατάσταση
Να ιδώτα δικά σου!κι αφού τα είδε,
χαλάρωσης- θα έπρεπενα
ανακοίνωσεθριαμβευτικά:Καιτο δικό
ενηλικιωθούνπρώτα
σουτο ένα πάειπιοκάτω!
Πάντως,ύστερακαι απόεκείνη την
Αμέσως μετά, αφού είδαν ότι και
αλληλομέτρηση, ο Παύλοςκαι η παρέα
του Παύλουκρέμοντανανισόπεδα,κατάπιαν
του εξακολούθησαννα παρακολουθούν
αμάσητο τον πανικόπουήταν
με αγωνίατα τεκταινόμενα
έτοιμοςνα τους πνίξεικαι έτρεξαν σαν
στην"κάτωπεριοχή"καινα τσεκάρουν
τρελοί στο κομπιούτερ, μπήκαν στο
ιδιωτικάή ομαδικάτις αλλαγέςστο...
Διαδίκτυοκαι μόνοόταν διάβασαν"Ο
πεδίο,το οποίοστην πρώτηγυμνασίου
έναςόρχις,συνήθωςο αριστερός,κρέμεται
είχε αποκτήσει πλέον ένα πυκνό
λίγο πιοχαμηλά απότον άλλο.
δάσοςαπότρίχες αε διάταξη ανάποδου
Auto συμβαίνειγια να μην τρίβονταιοι
τριγώνου και σε χρώμα μαύρο
όρχειςμεταξύ τους κατά το βάδισμα"
σανκατράμι,παρόλοπουκανείςτους
ξεφύσηξανανακουφισμένοι».
δεν είχε τόσο σκούρα μαλλιά. Τρίχες
είχανσκεπάσεικαι τα πόδιατους, ενώ
dsavopouloug'e-tipos.com
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