Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Εβδομαδιαίο / Ποικίλης ύλης
Ημερομηνία: Πέμπτη, 21-07-2011
Σελίδα: 88
Μέγεθος: 487 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13740
Επικοινωνία εντύπου: 2102705000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ερωτευμένη
της Κατερίνας Μπέη I ????
ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΡΜΠΑ

Μια γλυκιά ιστορία με πρωταγωνίστρια
τη Ρέα, που βασανίζεται
με θέματα αποδοχής,
αγάπης, προσανατολισμού και αυτοπροσδιορισμου.
Μέσα ano το βιβλίο, παρακολουθούμε τη
διαδρομή της και την προσπάθειά της να ταιριάξει
με διαφορετικούς ανθρώπους και περιβάλλοντα,
υιοθετώντας ρόλους και χαρακτήρες.
«Μαζί της είναι πάντα οι παιδικοί της φίλοι, ο
Τόμι και n Βιβή, αλλά και καινούργιοι που της
"ξεμένουν" από το πέρασμά της ano τις άλλες
ζωές που διανύει, με αποτέλεσμα, στο τέλος, να
είναι συνδετικός κρίκος ενός εντελώς ετερόκλητου
πλήθους, που είναι απόρροια της ζωής που
έκανε». Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις διαδρομές
παίζουν οι άντρες. «Η Ρέα, χωρίς να χάνει
το πάθος της, κάθε φορά ρίχνεται με
απαράμιλλη φόρα στον αγώνα της
να κατακτήσει το νέο "θήραμά"
της, σκηνοθετώντας τον ίδιο της ¦
τον εαυτό. Αυτό που καταφέρνει,
y
όμως, έτσι είναι να απομακρύνεται
από αυτά που θέλει n ίδια και να
γίνεται πάντα αυτά που θέλουν οι άλλοι.
Μέχρι που έρχεται ο πραγματικός έρωτας...»
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με κωμικοτραγικό
τρόπο τους πειρασμούς
και τα όρια
χης ελευθερίας: από
την εφηβεία στους
συμβιβασμούς της
μέσης ηλικία.
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ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕ

Η ΛΟΤΙ ΜΠΙΓΚΣ

του Χρήστου
Ιωαννϊδη
Ήρωες «της
διπλανής πόρτας»
αφηγούνται τις
περιπέτειες τους.
Απόκρυφα πάθη και
ιστορίες που πρέπει
να παραμείνουν...
εμπιστευτικές.

ΛΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΗ

τικ Hayley Long
Η προσωπική αφήγηση
μιας έφηβης, οι
ανησυχίες της οποίας
απεικονίζονται με
χαρακτηριστικά σκίτσα.
Ένα βιβλίο για
όλα τα σημαντικά
ερωτήματα της ζωής.

