Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τετάρτη, 01-04-2009
Σελίδα: 176,177
(1 από 2)
Μέγεθος: 796 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 54490
Επικοινωνία εντύπου: 210 6688000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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για τη ΣτεφάνιΜάγιερ, απλώςδιαβάστετα Βιβλία
© της (και μην πυροβολείτετα best-sellers...)
Ο Απότην Αναστασία Καμβύση (kamvisi@iiberis.gr) ·

5

TWILIGHT

Δεκαεφτάχρονοκορίτοι ερωτεύεταισυνομήλικο

της αγόρι.Δεκαεφτάχρονο
αγόριαποδεικνύεταιon είναι δεκαεφτάra
X τελευταίο80 χρόνια.Επίσηςιου αρέοει πολύο τρόποςπουμυρίζειτο
κορίτοι.Όχι, δεν του μυρίζει όπωςμυρίζουνοίους περισσότερους
οπό
.-; εμάςτα τριαντάφυλλαή το νυχτολούλουδο,αλλάόπωςμυρίζει ένα
:-0 καλομαγειρεμένοφαγητό.Τη θέλει, αλλοδεν είναι σίγουροςον θέλει
να τη φιλήοει ή νο τη φάει. Τα θέλει και to δύο μέχριin σελίδα400
περίπου.Μετάθέλει μόνονο τη σώσει,οπόόλους ιούς άλλουςκαι τον
ίδιο ιου τον εουιό πρώτααπ' όλα. ·
NEW MOON Δεκαεφτάχρονος
στηνόψηαιωνόβιος
βρικόλακας
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ναεγκαταλείψει
τηναγαπημένη
του,προκειμένου
εκείνηνο μην
M αποφασίζει

ξανακινδυνέψει
εξαιτίαςτου.Εκείνηπέφτειοε ουνοιοθημαιικό
κώμα.Αρχίζει
νασυνέρχεται
μετάοπόμερικούςμήνες,κάνοντας
παρέα
με έναδεκαεξάχρονο
αγόρι.Toογόριμετάοπόλίγοαποδεικνύεται
ότιείναιλυκάνθρωπος.
Εντω
μεταξύ,ο ερωτευμένος
βρικόλακας
παίρνει
τηλάθοςπληροφορία
on n αγαπημένη
τουσκοτώθηκε
καιπηγαίνει
στηΒολτέρο
τηςΙταλίαςγιανα προκολέοει
τηνmoπαλιάοικογένεια
βρικολάκων
νατονδολοφονηθούν...
Ναι,πολύΡωμαίος
καιΙουλιέτα. ·
ECLIPSE
Ζευγάρικαταραμένων
εραστών(βρικόλακαςκαι κοινή

Αγάπησα
ένα βρικόλακα

Ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ, εΕαιρετικό βιβλίο
τρόμου, ποιητικός μύθος Βίας και λαγνείας, είναι πρώτα
και πάνω απ' όλα μία μεγάλη ιστορία αγάπης.
Τα Βαμπίρ πέρασαν με εξαιρετική ταχύτητα από το χαρτί
στο φιλμ, με ηγέτη το 1922 τον τερατόμορφο Νοαφεβατου
του Μουρνάου. Ο χορός των τεράτων ανοίγει τα
θνητή)ζουνελάχιστεςστιγμέςευτυχίαςπριντουςεπιτεθείσυμμορίαβρικολάκων,
1987 με τα Lost Boys και τον Κίφερ Σάδερλαντ, συνεχίζεται
ενώο λυκάνθρωπος
καλύτεροςφίλοςτης κοπέλαςετοιμάζεται
με τον Δρα κουλά- Γκά ρι Ολντμαν. τη Συνεντευίπ με
να τη διεκδικήσειδυναμικάμε νύχιακαι με δόντια(κυριολεκτικά).
ένο Βρικόλακα (τίτον όλοι τους μοντέλα), γίνεται φρενήρης
Παρακαλώ,
τοποθετήστε
τα στοιχήματα
σας. ·
με τους μαύρους Βρικόλακες Έντι Μερφι- Ένας
BREAKING
DAWN
(Μησυνεχίζετενα διαβάζετεαν δεν
βρυκολακοςero Μηρούκλιν και Γουέσλι ΣνάιπςBlade
θέλετενα ξέρετετο τέλος.)Ερωτοχτυπημένο
κοριτσόπουλο
παντρεύτεται
και ...σέϊι με τη θρυλική πλέον θηλυκή.
κόντραστιςαρχέςτης και τονλυκάνθρωπο
κολλητότης τον βρικόλακα
προσωποποίηση ενός Βαμπίρ από την Κέιτ
της καρδιάςτης, με αναπάντεχες
επιπλοκέςπουθα φέρουντον κόομο
ΜπέικινσεϊΛ-Σελίν aro Underworld.
τωναθάνατωνοε σύρραξη.Όπωςλέει και n λαϊκή οοφία:«Έναψάρικι
Κι ενώ οι λεΈεις κλειδιά στα OOsγια
ένα πουλίμπορούννα ερωτευτούν,αλλάπούθα χτίσουντη φωλιάτους;»
τους βρικόλακες πτον αίμο
και δράση, μία άγνωστη Αμερικανίδα
συγγραφέας ΕανάΒαλε
Ελευθερουδάκης i a ριρΛίο της
τα Βαμπίρ στον λογοτεχνικό
Ο Στεφάνι Μάγιερ Λυκόφως, Νεα
χάρτη
των bestsellers,
"ί Σελήνη *λ\ Έκλειψη κυκλοφορούν
δημιουργώντας
στα Ελληνικά από τις εκδοθείς
τον Εντουαρντ κάλεν,
Πλατύηοος. Τα Breaking
ένα Ρωμαίο-Βρικόλακα
Dawn eiva i una έκβοοπ...
που κάθε φορά nou πλησιάζει
την αγαππμέ- ^
νπ του, θνητή, Μπέλα
δεν είναι σίγουρος αν
θέλει να τη φιλήσει ή
να την καταοηαράΕει.
Lunch date με
τον Ρόμπερτ Πάτινσον;
Anytime...
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Ο Θεός της φόρμουλα1 (No 2)

Ο Βασίλης Τσακίρογλου, εθισμένος χωρίς
επιστροφή στη ναρκωτική ουσία που
ακούει στο όνομα Άιρτον Σένα, ίαναχτυπά
με τον δεύτερο Βιογραφικό τόμο για
τον περίφημο και πρόωρα χαμένο Βραζιλιάνο
πιλότο. Ο συγγραφέας γράφει με
πάθος για έναν αληθινό μύθο, έναν άνθρωπο
που όχι μόνο άφησε εποχή στους αγώνες
ταχύτητας, αλλά είναι υπεύθυνος και για τη
δημιουργία ενός ιδρύματος που έσωσε 9 εκα
τομμύρια παιδιά από τους δρόμους της Βραζ
λίας. Πιστός στο πνεύμα του σεμνού φιλάνθρωπου
Σένα, ο συγγραφέας παραχωρεί τα έσοδα
από τα δικαιώματα του στο Κέντρο Αποκατάστασης
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ-ΑΜΕΑ).

GLAMOUR

To Λυκόφως,που έγινε
KOI TCBVK3.

A YRTON SENNA - ADEUS2
To φαινόμενο πίσωαπθτον μύθο, σελ. 672
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Καλή n λογοτεχνία, αλλά μήπως έχετε ένα
Βιβλίο για ...φωτεινούς παντογνώστες;
θέλετε να βασανίσετεέναν εξυπνάκια;Εντρυφήστεστο Βιβλίο
mc ΟλικήςΆγνοιας και στείλτετον κατευθείανοίο ιρελάδικο.
Διασκεδαστικό,αλλά και χρήσιμο,το βιβλίο πουυπογράφουν
δύο άνθρωποιτης βρετανικήςτηλεόρασηςπαίζειμε τις προκαταλήψεις,
τους αστικούςμύθους,αλλά και τα παραλειπόμενα
της
ιστορίας,μικράλάθη πουμε το πέρασματου χρόνουμοιάζουνμε
μεγάλεςαλήθειεςκαι -κυρίως- επιστημονικέςανακρίβειεςπου
όλοι παπαγαλίζουμε
με ύφος δέκα καρδιναλίων.Αν θέλετενα
ξέρετε ποιοςκατέστρεψεin μύτη της Σφίγγας,ηώς μυρίζει
το φεγγάρι(και μια και το συζητάμε,πόααφεγγάριαέχει n Γη;), n
έκονε ο Νέρωναςτην ώροπουκαιγότανn Ρώμη,τι χρώμα
είναι ο εγκέφαλοςμας,πούζουνοι περισσότερες
τίγρεις, ποιο
είναι το μεγαλύτεροκαταοκεύασμα
στονκόσμο,ιι πίνουντα δελφίνια
και με ποιοντρόπομπορείτενα ακινητοποιήσετε
έναν κροκόδειλο,
ΑΥΤΟείναι το βιβλίο αας...
TO ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΝΟΙΑΣ
«Όλα όοα νομίζετε
ότι ξέρετε είναι
λάθος».
Τζον Aouvt &
Τζον Μίτσινοον
Εκδ. Πατάκη,
σελ. 375
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