Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Γυναικείο
Ημερομηνία: Δευτέρα, 01-11-2010
Σελίδα: 188
Μέγεθος: 335 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 65142
Επικοινωνία εντύπου: 210 6688000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Τεστάραμε eh βιβλία διαβάζοντας τα σε δημόσιους

χώρους. Υηήρ'αν αντιδράσεις; Ποιος και γιατί μας έκανε την αναμενόμενη (;) ερώτηση. 2
Η ΤΖΟΥΛΙΕΤ

Πού το διαβάζαμε: Στα γραφεία του namour.

ΓΥΜΝΗ

Νικ Χόρνμπι, μτφρ. Χίλντα
Παπαδημπτρίου, εκδ. Πατάκη.

Όιος μας ρώτησε: Η Μάρθα,

ΟΕλ.392, τιμή: €15,90.

shion stylist του περιοδικού,

Πού το διαβάζαμε: Στο πεζούλι

ιΐάβασέ το κι εσύ... «φωναχτά
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έξω από in Λα'ίδα, ενώ μέοα παιζόταν

w

Της άρεσε το εξώφυλλο.

το Zorro, the Cat.

:ουν πάντα κάτι να μας διδάξουν, ίβλίο

Ποιος μας ρώτησε: Ένα κορίτσι.

που θα λατρέψουν οι λάτρεις
ς μεσαιωνικής μυθιστορίας και που

Διάβασε το κι εσύ ...γιατί δεν γίνεται
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bi παρέίατικα», γιατί τα ηοραμύθιο

ιξίζει να γνωρίσουν οι ...αμύητοι στις ιστορίες

να μπ σου αρέσει ο συγγραφέας

που πρεσβεύουν ρομαντικές

των High Fidelity m Για ΈναΑγόρι.

ίιδέες, όπως n αγάπη που ζει για πάντα

Σε ουτό ίο βιβλίο, n Άννι και ο Ντάνκαν

και ο σεβασμός οτηφύοη.

περνούν, μετά από 15 χρόνια
σχέσης, κρισάρα. Φταίει και ο Τάκερ

SEX AND

Κρόου, ένας μουσικός που ενδιαφέρει

Ήλιος, Μοντέρνοι Κοιροί,

εμμονικά τον Ντάνκαν. Ακολουθούν
rock 'π' roll ιστορίες με απιστίες
και διοκοκριτικές.

FOOD

Νικόλαος

σελ. 300, τιμή: £14,90.
Πού το διαβάζαμε: Σε πογκάκι στην
πεζοδρομημένη Ερμού, απέναντι από
ιν Κεραμεικό.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

οιος μας ρώτησε: Ένας τύπος
fc καρό πουκάμισο, που ήρθε κοι

Σωτήρης Ασημακόπουλος.

Ι.κατσικώθηκε δίπλα μας.

εκδ. Έκπληξη, σελ. 275,
τιμή: £14.

ιόβασέ το κι εσύ γιατί... Η Ζοντάλ

Πού το διαβάζαμε: Στην τράπεζα

ίναι μία αισθησιακή ηρωίδα που

περιμένοντας τη σειρά μας.

πιστεύει ότι το βασικό συστατικό τόσο

Ποιος μας ρώτησε: Η μπροστινή.

οτον έρωτα όοο και στο φαγητά (τα

Διάβαοέ το κι εσύ... γιατί πρωταγωνιστούν

συνδυάζει με εκρηκτικά αποτελέομοτα)

δύο δεκαεξάχρονα που έχουν
υπερφυσικές δυνάμεις, οψοΰ τους

οφείλει να είναι to πάθος. Επίσης,
οι συνταγές είναι εξαίσιες.

χτύπησε εξωγήινη ραδιενέργεια.
Ό,ιι πρέπει για να ξεχάσεις το δάνειο.

ΚΑΤΙ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ,

ΘΑ ΔΕΙΣ

Χρήοτος Οικονόμου, εκδ. Πόλις,
ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΤΗΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΑΤΖΑΒΑΡΑ

σελ. 264, τιμή: €15.

Μανουέλ

Πού το διαβάζαμε

κεθ Μονταλμπόν. εκδ. Κασίανιώτπ,

1Στο κομμωτήριο.

σελ. 313, τιμή: €18.

\ Ποιος μας ρώτησε: Πελάτισσες,

Πού το διαβάζαμε: Στο Booze.

κομμώτριες, το παιδί που έφερε

Ποιος μας ρώτησε: Κανείς. Ως

τους καφέδες.

άλλη μάρτυρας του Ιεχωβό άρχισα να

Διάβασε το κι εσύ... γιατί αποτελείται

κηρΰοσω τον λόγο του Ισπανού μετρ

οπό μερικές από τις

του νουάρ σε οκακιστέςκαι καπνιστές.
Διάβασε το κι εσύ... γιατί είναι μία

mo δυνατές, αληθινές ιστορίες
μου θα διαβάσεις από Έλληνα

ιοτορίο για την κρυφή γοητεία της

συγγραφέα. Και γιατί οι

μπουρζουαζίας από το καλοκαίρι του

φτωχογειτονιές του Πειραιά,

1974, όπως in θυμούνται τέσσερις

εδώ σε όλο τους το μεγαλείο,

αψηγητές.
TO ΠΗΓΑΔΙ
ΤΟΥ

κρύβουν χαρακτήρες
ΣΤΟ

ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΛΟΣ

j

θλιμμένους, αλλά όχι θλιβερούς:

Ουίλλιαμ Μάρ

Μικροί ήρωες με

ρις, μτφρ. Νίκος Βλαντής, εκδ. To

μεγάλη αγάπη για τη ζωή,

Μαγικό Κουτί, σελ. 432, τιμή: €12

www.clipnews.gr

κόντρα στις κακουχίες.

