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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

1ΣΤΙΓΚ ΑΑΡΣΟΝ,TOΚΟΡΙΤΣΙΜΕTO
ΤΑΤΟΥΑΖ,
μτφρ. Γιώργος Μαθόπουλος,

ΤΖΕΗΝΠΣΤΕΝ,ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΚΑΙ
I A ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ,
μτφρ. Αργύρης

εκδόσεις Ψυχογιός. Η βία
που ενεδρεύει κάτω οπό την απόμακρη

Χιόνης,

ευγένεια της Βόρειας Ευρώπης. Η
ταινία, αε σκηνοθεσία του Δανού Νιλς
Άρντεν'Οπλεβ, άφησε εξίσου καλές

ιστορία αγάπης, υπεύθυνη για
το σωρό των ρομάντσων που μας κατακλύζει
(και απέχει εκατομμύρια έτη

εντυπώσεις με το βιβλίο.

φωτός από την κοφτερή γλώσσα και τη
διεισδυτική πένα τηςΏστεν) μεταφέρθηκε
στον κινηματογράφο από τονΤζο
Ράιτ, με την Κίρα Νάιτλι στο ρόλο της
αρχετυπικήςΕλίζαμπεθ.

2ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΓΕΪΤΣ,ΟΔΡΟΜΟΣΤΗΣΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,
μτφρ. Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος,
εκδόσεις Σύγχρονοι
Ορίζοντες. Η αμερικανική suburbia
των'50sσπαράζει και ονειρεύεται το
Παρίσι. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του
Σαμ Μέντες, ήταν υποψήφια για 3
Όσκαρ, καιχάρισεστηναγαπημένη
μας Κέιτ Γουίνσλετ μια Χρυσή Σφαίρα.
ΣΤΕΦΑΝΙMETIERΕΚΛΕΙΨΗ,μτφρ. ^Βασιλική
Λατσίνου, εκδόσεις
Πλατύπους. Η αιώνια φαντασίωση
τηςαδιάφορηςεμφανισιακά
έφηβης:
ένα πανέμορφο αγόρι (που τυγχάνει

εκδόσεις

Πατάκη.

Η απόλυτη

A ^ΝΙΚΧΟΡΝΜΠΙ,
HIGH
FIDELITY,
14νμτφρ.
εκδόσεις

Σώτη Τριανταφύλλου,
Πατάκη.

To πανέξυπνο

μυθιστόρημα του Χόρνμπ i για τη
δύσκολη ενηλικίωση στα 30 και κατι
ευτύχησε να πέσει στα χέρια του Στίβεν
Φρίαρς, βρήκε στο πρόσωποτουΤζον
Κιούζακ τον ιδανικό ερμηνευτή, και
έγινε ιπυ5ΐ-5θθγιαόποιοναρνείται
πεισματικά να μεγαλώσει, αγαπάει τη
μουσική και τρελαίνεται για λίστες.

βαμπίρ) θα την ερωτευτεί παράφορα,
χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Αυτός ο
ΚΟΡΜΑΚΜΑΚΚΑΡΟΥ,
ΟΔΡΟΜΟΣ,
ύμνος στην αποχή από το σεξ είναι το
μτφρ. Αύγουστος Κορτώ,
ανατριχιαστικό, βασανιστικό μυθιστόρημα ταινία του Γκαρθ Τζένινγκς υστερούσε
εγκει
νέο μπλοκμπάστερ που θα μας ταλαιπωρήσει
εκδόσεις Καστανιώτη. ΣτοΛρόμο
του Ζισκίντ και το μετέτρεψε σε
κατά πολύ.
να ανοιγοκλείνει το ένα του μάτι. Η
και για τηνεπόμενη δεκαετία.
του ΜακΚάρθυ περπατούνέναςανώνυμος
δύναμη τηςανθρώπινηςθέλησηςκαι
μια ταινία που μας άφησε με ανάμεικτα
Την πρώτη ταινία σκηνοθέτησε η ΚάθρινΧάρντγουικ.
πατέρας με το γιο του σε ένα
η αγριότητα του να σε φυλακίζει το
αισθήματα.
i ft Κ Σ ΑΙΟΥΙΣ,TOΛΙΟΝΤΑΡΙ,ΗΜΑΓΙΣμετα-κατακλυσμιαίοτοπίο,
αναζητώνταςτη
IΙΙΣΑΚΑΙΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ,
μτφρ. Τζένη
ίδιο σου το σώμα έγινε ταινία απ' τον
θάλασσα και τηνεπιβίωση. Ο
ΤζούλιανΣνάμπελ, που κατάφερενα
X. ΤΖ.ΟΥΕΑΑΣ.ΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΩΝΚ0Μαστοράκη, εκδόσεις Κέδρος.
ΤζονΧίλκοουτ σκηνοθέτησε τον Βίγκο
ΤΖ.Κ. ΡΟΟΥΑΙΝΓΚ,ΧΑΡΙ
ΠΟΤΕΡ,
μτφρ.
μας συγκινήσει χωρίς φτηνούς μελοδραματισμούς.
ΣΜΠΝ,μτφρ. Γιώργος Κυριαζής,
Η χριστιανικών αποχρώσεων παιδική
Μόρτενσενστηνομώνυμη
ταινία, που
Καίτη Οικονόμου, εκδόσεις Ψυχογιός.
σειρά του Λιούις αγαπήθηκε πολύ από
εκδόσεις Ερατώ. Η ιστορία που έβγαλε
είναι το ίδιο δυσοίωνη και ζοφερή με
Πέρα από το κλισέ ότι έμαθαν
τον κόσμο πανικόβλητο στους δρόμουςναπαιδιά και ενήλικες, αλλά οι ταινίες της
το
βιβλίο.
τη γενιά της τεχνολογικήςέκρηξης
6ΤΖ. Ρ.RΤΟΑΚΙΝ,ΟΑΡΧΟΝΤΑΣΤΟΝΔΑΧΤΥΑΙΔΙΟΝ,
ψάχνει τουςΑρειανούςόταν
Ντίσνεϊ ήταν μάλλον απογοητευτικές
να διαβάζει λογοτεχνία, τα βιβλία της
μτφρ. Ευγενία Χατζηθανάση-Κάλλια,
τη μετέδωσεο'ΟρσονΟυέλςαπ'το
(για τους ενήλικες τουλάχιστον).
Ρόουλινγκείναι πραγματικά απολαυστικά
A ΒΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
ΓΚΑΡΣΙΑ
ΜΑΡΚΕΣ,
Ο
εκδόσεις Κέδρος.
ραδιόφωνο στη δεκαετία του '30 έγινε
I «Ιεροταςςταχρονιατηςχολερας,
για όλους όσους έχουν κλίση στη
μια μέτρια ταινία απ'τονΣτίβενΣπίλμπεργκ, 1
To αριστούργημα της παγκόσμιαςλογοτεχνίας
ΣΟΜΕΡΣΕΤ
MOM,
TO
ΒΑΜΜΕΝΟ
λογοτεχνία του φανταστικού. Οι περισσότερες
μτφρ. Κλαίτη Σωτηριάδου-Μπαράχας,
του φανταστικού έγινε στα
μετονΤομΚρουζναπροσπαθείνα
I ΠΕΠΛΟ,μτφρ. Τρισεύγενη
Παπαΐωάννου,
ταινίες ήταν μέτριες, αλλά ξεχωρίζει
εκδόσειςΛιβάνη.
Ο αξέχαστος
πείσει ότι δενείναι οΤομ Κρουζ
χέρια του ΠίτερΤζάκσονένα μοναδικό
εκδόσεις Μεταίχμιο.
η τρίτη στη σειρά (ΟΧα'ρι Πατερ
έρωταςτου ΦλορεντίνοΑρίσαγια
επίτευγμα στην ιστορία του κινηματογράφου.αλλά έναςλιμενεργάτης με διαλυμένη
Η τιμωρία και η πνευματική αφύπνιση
και ο αιχμάλωτοςτουΑζκαμπάν) γιατί τη
τη ΦερμίναΔάσα (την περίμενε si
οικογένεια και να αποτυγχάνει.
Τονευγνωμονούμε που δεν
μιαςγυναίκαςστη μαστιζόμενη απ'τη
σκηνοθέτησε ο ΑλφόνσοΚουαρόν.
χρόνια)που περιέγραψε με το γνωστό
κατέστρεψε μια απ'τις mo πολυεπίπεδες
χολέρα Κίνα του '2O, όπως την έγραψε
αριστοτεχνικό του τρόπο ο Μάρκες
και συναρπαστικές ιστορίες που
ΝΤΑΓΚΛΑΣΑΝΤΑΜΣ.ΓΥΡΙΣΤΕΤΟΝ
ο
μεγάλοςΣόμερσετ
Μομ,
έγινε
από
μετατράπηκε σε μια κάπωςανιαρή
ΖΑΝ-ΝΤΟΜΙΝΙΚΜΠΟΜΠΙ,TOΣΚΑΦΑΝΔΡΟ
γράφτηκαν ποτέ.
ίΡΓΑΛΑΞΙΑΜΕΟΤΟΣΤΟΠ,μτφρ.
Tovjohn
Curran
μια
ταινία
που
αποδίδει
(ίσως και με λάθος καστ) ταινία από τον
ΚΑΙ ΗΠΕΤΑΛΟΥΔΑ,
μτφρ. Μαρία
Δημήτρης Αρβανίτης, εκδόσεις
μοναδικά τηνατμόσφαιρα της
ΜάικΝιούελ.
Αγγελίδου, εκδόσεις Ψυχογιός.
7ΠΑΤΡΙΚΖΙΣΚΙΝΤ,Τ0ΑΡ0ΜΑ,μτφΡ.
Φανταστικός Κόσμος. Η επιστημονική
εποχής και ρίχνει το βάρος της στις ερμηνείεςτου'Εντουαρτ
Η αληθινή ιστορία του Ζαν-Ντομινίκ
Μυρτώ Αθανασοπούλου
φαντασία n οτε δεν ήταν τόσο
Νόρτον και της
Μαρία Αγγελίδου,
εκδόσεις
Μπομπί που μια ωραία πρωία βρέθηκε
Ψυχογιός. ΟΤομΤίκβερ πήρε το
ιδιοφυώςαστεία, πράγμα στο οποίο η
ΝαόμιΓουότς.
ολοκληρωτικά παράλυτος(μετάαπό
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