Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερομηνία: Σάββατο, 17-04-2010
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 394 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 46130
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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εφιάλτης είναι n Φοράδα της
Μια ιστορία σε ένα χωριό που
επανάσταση
είμαστε ΟΝύχτας.
σταυρωμένα
Κατοικεί ογπσυνείδηση
κατοικούσαν άνθρωποι οι οποίοι
μας, που είναι ευάλωτη όταν είμαστεΟ υπολογισμός ογδόντα χρόνων
εξηγούσαν τα ανεξήγητα και
εμείς
σε κατάσταση ύπνου, βρίσκεται ζωής ενός συγγραφέα θα
προέβλεπαν τα μελλούμενα.

«Μπήκα στη βάρκα που είχε
το όνομα σου. Ελπίδα.
Επιασα πολλά λιμάνια στην
πορεία μου. Κάθε λιμάνι και
μια ιστορία. Της Νανάς, του
κυρ Λεωνίδα, της μικρής
Μαρίας, της Εφης. Μέσα
από τις ζωές τους έζησα τη
δική σου. Εμαθα πολλά για
σένα που έφυγες νωρίς και
για μένα που έμεινα πίσω.
Μου είχες πει κάποτε ότι "το
παιχνίδι με τη ζωή μετράει".
Είχες δίκιο, Ελπίδα, αυτό
μετράει, και τώρα πια ξέρω
να το παίζω και να το ζω. Με
λένε Νίκη και τα παιχνίδια
της ζωής θα τα κερδίσω
όλα».
ΕκδόσειςΨυχογιός
Αριθμός Σελίδων:352
Τιμή: 16,60 ευρω
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ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Σάββατο βράδυ, λίγο πριν από
τα Χριστούγεννα, αστυνομικός
πυροβολεί ένα μαθητή στην Αθήνα. Με τον Γιόζεφ Μπόις n τέχνη
μπορούσε άνετα να γεμίσει δυο
στο μελαγχολικό σκοτάδι
Τώρα οι νεώτεροι τα έχουν ξεχάσει,
στον 20ό αιώνα διεκδικεί οικουμενική
Έτσι αρχίζει n ιστορία της
των ενστίκτων, είναι ο απόηχος
και τρεις χιλιάδες σελίδες. Ολα
αλλά αγαπούν την απομόνωση
διάσταση.
Κανείς
άλλος
Αγγέλας τον Δεκέμβρη του
όσα έζησε, διάβασε, ένιωσε,
από τη θλίψη και τη νοσταλγία
του χωριού. Σε αυτή
2008, που θα μπορούσε να εκτυλίσσεταιδεν άπλωσε τόσο σύνθετα
για τον χρόνο που, ενώ προτιμάμε σκέφτηκε, φαντάστηκε είναι το
την κλειστή κοινωνία επιστρέφει
τη σκέψη του επάνω στη σχέση
και κάπου αλλού,
κελάρι της κουζίνας του. Η συγγραφέας n Βιολέτα, ηλικιωμένη έπειτα
να μένει στάσιμος, εκείνος
τέχνης και κοινωνίας όσο αυτός,
στο Παρίσι, λίγα χρόνια πιο
μιλά για εκείνα που
τρέχει, προσπερνάκαι φεύγει. Ο
από χρόνια απουσίας. Ο Σιμός,
πριν. Στους μήνες που στιγματίστηκαν επηρεάζοντας σοβαρά τη
εφιάλτης είναι το άλογο, n εξαφάνισηθεωρεί ότι κυρίως την έκαναν
ένα νέο παιδί μεγαλωμένο
ροή της ευρωπαϊκής αισθητικής
από τις επαναστατικές
να γράψει όσα γράφει και όπως
στοιχείων κυριαρχεί σε
με τους θρύλους του τόπου
εκφράσεις των νέων, τις ανεξέλεγκτες και διανόησης. Ετσι, στην
αυτό το μυθιστόρημα με αμαζόνες τα γράφει, με την ελπίδα πως
του, είναι ο μόνος που θα πιστέψει
παρούσα έκδοση n επιλογή των
αντιδράσεις των αρχών,
θα κάνει «μέσα από το ακύμαντο
και εκτροφείς καθαρόαιμων
στην αθωότητα της. 0α τολμήσει
τα ατομικά πάθη την ευθύνη θεματικών κειμένων επιχειρεί
αλόγων και εκτυλίσσεται σε στάβλους, και αχανές πέλαγος του παγωμένου όμως να τα βάλει με τους
του προσώπου και το δικαίωμα να συμπεριλάβει στοιχεία από
παρελθόντος χρόνου,
χώρους εκγύμνασης αλόγων.
φίλους του που οργανώνουν ολόκληρη
του να ξεχωρίζει και n δική
την πολιτική - φιλοσοφική πλευρά
κατι να σαλέψει και να ανασάνει.
Ενας κόσμος που αφήνει
συνωμοσία για να αποκαλύψουν
του έργου και της δράσης
του φωνή ανάμεσα στις άλλες
έκπληκτο και συγχρόνως ξεγελάει
Ναύτη, καλέ ναύτη, ζει ο
το αληθινό πρόσωπο
του πλήθους.
του.
βασιλιάς Αλέξανδρος;».
τον αστυνόμο Μονταλμπάνο.
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