Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 04-02-2010
Σελίδα: 45
Μέγεθος: 363 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 42200
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Τβνοονενανιίον...φι8άνθρινπονΜττόνο
Ο Μπράίαν Τζονσον (αριστερά
στη
φωτογραφία) εξαπολύει σφοδρή επίθεση
στον Μπόνοκαι στον Μπομπ Γκέντολφ για
τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να
κάνουν... φιλανθρωπίες. «Αν ήθελα να
βοηθήσω κάποιον, θα το έκανα μόνος μου,
δεν θα έλεγα σε όλους τι κάνω», δήλωσε
σε συνέντευξη του ο τραγουδιστής των
«AC/DC»και συμπλήρωσε με νόημα:
«Εγώδεν λέω στον κόσμο ότι πρέπει να
δώσει χρήματα που δεν έχει. Και όταν
ήμουν εργαζόμενος δεν ήθελα να πηγαίνω
σε μια συναυλία για κάποιον μπάσταρδο
που θα μου πει πώς πρέπει να σκέφτομαι
κάποια παιδιά στην Αφρική...». Και καταλήγει
λέγοντας ότι όλη αυτή n φασαρία
και n προβολή στα φιλανθρωπικά των
επωνύμων είναι γιατί θέλουν να προβληθούν
οι ίδιοι και αυτός είναι ένας εύκολος συμπεριλαμβάνεται στις 10 υποψήφιες».
τρόπος.
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Η ΛόΐΠ IlCTpOpttS -Ανδρουτσοπούλου
(για την «Προφητεία του κόκκινου
κρασιού», εκδ. «Πατάκη») και n Φωτεινή !^
Φραγκούλη (για το «Εφτά ορφανά μολύβια...
εφτά ιστορίες»,εκδ. «ΕλληνικάΓράμματα»)
μοιράστηκαν το Βραβείο Παιδικού
Λογοτεχνικού Βιβλίουτων Κρατικών Βραβείων
Λογοτεχνίας Παιδικού Βιβλίου2009 ΕΓΙΝΕ...
ΠΙΓΤΟΕ
(αφορούν τις εκδόσεις έτους 2008). To
ΒραβείοΕικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου Ο Ρίνγκο
μοιράστηκαν n Κατερίνα Βερούτσου Σταρ, πρώην
μέλοςτων
(«Νεράιδαπάνω στο έλατο»του ΜάνουΚοντολέων,
Μππλς,ανακάλυψε
εκδ. «Πατάκη») και ο Θανάσης
τον Θεό
Δήμου («Μιαχειμωνιάτικη ιστορία», εκδ.
στα... 70
«Πατάκη»).To Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων
για παιδιά απονεμήθηκε στον Σάκη Σερέφα του. «Ο Θεός
για το «Ενας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι είναι μέσα
οτη&οή
μου» (εκδ. «Πατάκη»).

μου», δήλωσε
το διάσημο
πρώην«σκαθάρι»,
προς το «Ροςίάοηίο». Ο δημοφιλής τραγουδιστής,
Ο KOvpaVX Μάρεϊ, γιατρός του Μάικλ
που
Ο Μόργκαν Φρίμαν είναιαπογοητευμένος
ο οποίος τα τελευταία χρόνια
που n ταινία «Ανίκητος» του
Τζάκσον, φαίνεται πως θα πέσει στα έχει γευτεί τη μεγάλη αποδοχή του κοινού μαδ' με τα υπόλοιπα
μέλη
ΚλιντIoryouvr, γύρω από τη μεγάλη πολιτικήμαλακά... Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται τόσο στη δισκογραφία του όσο και στις ζωντανές
νίκη του Νέλσον Μαντέλακατά τη διοργάνωση
να του απαγγελθεί επίσημη κατηγορία
του εμφανίσεις, από τις 12 Μαρπ'ου του θρυλικού
του Παγκοσμίου Κυπέλλου ράγκμπι
για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Σύμφωνα θα εμφανίζεται στο γνωστό νυχτερινό κέντροσυγκροτήματος
στη Νότια Αφρική το 1995, δεν κατάφερεμε τον δικηγόρο του, ο γιατρός που χορήγησε της παραλιακής με μεγάλες φιλοδοξίες, δεν είχαν
στο παρελθόν
να αποσπάσει υποψηφιότητα για
τη μοιραία δόση φαρμάκου στον
που επικεντρώνονται στο να βόλει
ιδιαίτερες
Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ο ηθοποιός
βασιλιά της non είναι έτοιμος να παραδοθεί φωτιά στις νύχτες της Αθήνας. Ο Πάνος
μπορεί να είναι υποψήφιος για Οσκαρ A'
σας Αρχές, αν του ζητηθεί..Οσο για το Κιάμος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Χρήστο σχέσεις με τη
Ανδρικού Ρόλου για την ενσάρκωση του αν θα πάει φυλακή ή όχι, αυτό θα το αποφασίσειΧολίδη, ο οποίος θα ολοκληρώσει τις θρησκευτική
Μαντέλα και ευτυχής γι' αυτό, αλλά δεν
ο δικαστής που θα αναλάβει την εμφανίσεις του στο «Ροςίάοηίο» στις 14 πίστη.

μπορεί να καταλάβει «γιατί n ταινία δεν
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υπόθεση.

Ο Πάνθ8 KlapOS οδεύειολοταχώς

Φεβρουαρίου.

