Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τρίτη, 20-04-2010
Σελίδα: 22
Μέγεθος: 277 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 4640
Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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» «Μαθησιακές δυσκολίες». Ο καθηγητής μουστάκι, την αψεγάδιαστη παλιομοδίτικη γράφο και δραματουργό Γκέοργκ
Αλφρεντ Τοματίς ερευνά τα ρόλο του αυτιού εμφάνιση και την απόλυτη μεθοδικότητα. Η Χάυμ στην τελευταία του συλλογή,
και της «συνειδοποιημένης» ακοής στη δυσλεξία
μετάφραση είναι είναι της Χριστιάννας Σακελλαροπούλου.
γραμμένη το 1911, ένα χρόνο
/
και τις μαθησιακές δυσλειτουργίες.
(Εκδ. Λυχνάρι, σελ.312,τιμή: πριν τον πρώιμο θάνατο του από
(Εκδ. Ρέω, σελ.192, τιμή: 15 ευρω).
πνιγμό. Μετάφραση Γιάννης Καλιφατίδης.
17 ευρω).
i "#Μψ
(Εκδ. Νεφέλη, σελ. 168, τιμή:
» «Οδηγός Επαγγελμάτων». Ο Χρήστος » «Παραμύθια». Τέσσερα τρυφερά και γοητευτικά
15,50 ευρω).
Κατσίκας, ο Κώστας Θεριανός και n Ελένη
παραμύθια ο Αμερικανός ποιητής
Νικολαϊδου παραδίδουν ένα χρήσιμο εργαλείοE.E. Κάμμινγκς έγραψε για την κόρη του και » «Ο κριτικός στοχασμός στη
j~^*
με όλες τις πληροφορίες που βοηθούν τον εγγονό του. Την εικονογράφηση έκανε ειδικάμάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων»,
θεωρητικές προσεγγίσεις και
έναν νέο τόσο στην αναζήτηση επιλογή και
για την ελληνική έκδοση ο Πάολο Γκέτσι
και n μετάφραση είναι της Ροδούλας πρακτικές προεκτάσεις». Συλλογτκός
ενός επαγγέλματος όσο και στα εφόδια που
Παππά. (Εκδ. Νεφέλη, σελ. 64, τιμή: 12 ευρω).τόμος σε επιμέλεια Γ.Κ Ζαρίφη. Γράφουν
απαιτούνται στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.
επίσης οι M. Παρθένη, A. Δολιώτη,
(Εκδ. Πατάκης, σελ. 677).
N. Κιουπελογλου,A. Στρίκου, Λ.
» «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό». » «Ο κλέφτης. Εφτά Αφηγήματα». Η
Ο δεύτερος τόμος από την πλήρη συλλογή άθλια καθημερινότητα των μεγαλουπόλεων Μωυσιάδης, A. Κανέλλου. (Εκδ. Παπαζήση, ου για τις περιπέτειες της γενιάς του στον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την «μπελ
των διηγημάτων που έγραψε n Αγκάθα Κρίστυστις αρχές του 20ού αιώνα, τα δεινά και τα σελ. 286, τιμή: 18 ευρω).
επόκ» της μεταπολεμικής Αθήνας. (Εκδ. Ωκεανίδα,
με ήρωα τον πασίγνωστο Ηρακλή Πουαρό, αδιέξοδα μιας κοινωνίας και μιας ολόκληρης » «1940: Η γενιά των Γενναίων». Αυτοβιογραφικό
αφήγημα του Ζάχου Χατζηφωτίσελ. 247, τιμή: 12 ευρω).
τον θρυλικό ντετέκτιβ με το τσιγκελωτό εποχής αποτυπωμένη από τον ποιητή, πεζο¬
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