Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τετάρτη, 01-04-2009
Σελίδα: 74
Μέγεθος: 524 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 55235
Επικοινωνία εντύπου: 210 6062.500
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΈΛΑΛίηρεμιέραβιβλία

ατογραφικάχριλιά

Του Έρικ Φοτορίνο (εκδ. Πόλις, Βραβείο Femina2007)

Ο ripcoas του Βιβλίου γεννήθηκε στο Παρίσι, xcopis να ξέρει
ποια ήταν n μητέρα του. Ο πατέραε του, διάσημοε σπερατέρ,
του αποκαλύπτει λίγο πριν πεθάνει ότι οφείλει την ύπαρξη του
αε iva «κινηματογραφικό φιλί». Από τότε αναζητά τη μητέρα
otis πρωταγωνίστριεε που κινηματογράφησε ο πατέραε του.
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Της Αγγέλας

(εκδ. Τόπος)

Καστρινάκη (εκδ.
Ελληνικά Γράμματα)

Ένα δυνατό πολιτικό
μυθιστόρημα με θέμα
την αγάπη οε όλες της
τις μορφές: μητρική,
πατρική, ερωτική,
φιλική, πατριωτική. Μία
Ρωσίδα φτάνει στο
Αφγανιστάν

Η φθορά των σχέσεων
και n απιστία με τη
ματιά μιας σύγχρονης
γυναίκας n οποία
κινείται μέσα στο
«ευτυχισμένο»
μικροαστικό μοντέλο
ζωής.

αναζητώντας τα ίχνη
του αδελφού της.

λ ρφλίο

ΐής ολικής άγνοιας

Η ΜΟΝΑΞΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ
Της Μαρί Φρανς

TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ
Των Τζον Λόιντ και
Τζον Μίτσινγκον

ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΟΜΙΧΛΗ
Του Λεονάρντο

Ιριγκογιέν
Πατάκη)

(εκδ. Πατάκη)

Παδούρα (εκδ.
Καστανιώτη)

(εκδ.

Την κρίση στους ρόλους
των δύο φύλων και την
αστάθεια στις σχέσεις
(ένας στους δύο γάμους
καταλήγει οε χωρισμό,
κυρίως με πρωτοβουλία
των γυναικώνΙ) ερευνά n
ψυχίατρος-συγγραφέας.

I

Ένας απολαυστικός και
κυρίως αποκαλυπτικός
κατάλογος σχετικά με
όλους τους μύθους που
κυκλοφορούν και δεν
είναι αληθινοί.
Συγγραφείς είναι δύο
επιτυχημένοι Βρετανοί
τηλεοπτικοί παραγωγοί.

Η αιφνίδια εξαφάνιση
μιας τραγουδίστριας
εξάπτει την περιέργεια
ενός παλιού αστυνομικού
και τον οδηγεί οε μια
αναζήτηση στα ηιο
επικίνδυνα μονοπάτια
της Αβάνα.

Logicomix

Των Απόστολου Δοξιάδη, Χρίστου X. Παπαδημητρίου, Αλέκου
Παπαδάτου και Άνι ντι Ντάνα (εκδ. Ίκαροι;)

Πρωτότυπο,ευφυές, συναρπαστικό!Είναι ένα μυθκπόρημα
μαζί με κόμικ, ιστορία και μυθοπλασία, παραμύθι και
δοκίμιο. Μια παρέα φίλων στη σύγχρονηΑθήνα προσπαθεί
να αφηγηθεί και να καταλάβειτην περιπέτεια της
αναζήτησηςτωνμαθηματικών. Θα κυκλοφορήσειστην
Αγγλία και την Αμερική από τις εκδόσειςBloomsbury.
M. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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