Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Γυναικείο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 124,125
(1 από 2)
Μέγεθος: 596 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 65142
Επικοινωνία εντύπου: 210 6688000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ένα παραμύθι για
μεγάλα παιδιά

Λιακάδεςκαι θύελλες της
Μαίρης Μανδάλη,εκδ. Διόπτρα
Έναςαιώναςαπότη ζωή μιας

ΗΣιλβίκαι ο Αομάνθρωπος,
εκδ. Ψυχογιός

Μια ένοχη
Ένα εφηβικό
i

Όταν ο πατέραςτης, ένας αλλόκοτοςj
οικογένειαςκαι τα ένοχαμυστικά εφευρέτης παράξενωνμουσικών j
της ατοναγώνατης επιβίωσης, οργάνωνεξαφανίζεται,n Σιλβί,με j
σύντροφοτον οκύλοκύριοΤζάκοον, j
της κοινωνικήςανέλιξης
βρίακετοιαντιμέτωπημε τον αλλο- j
και, βέβαια,στηνπαλέατρατου
πουέχει κλέψει j
έρωτα:Φόνοικαι ερωτικάτρίγωνα, κοτοΑσμΰνθρωπο,
με φόντοτη Σμύρνηκαι
το Πάριοιτωναρχώντου αιώνα.

τις λαλιέςτωνζώων.Έναυπέροχο j
παραμύθιγια τη μαγείαπουμπορεί i
κρύβουνοι ήχοι και n μουσική, j

best seller

Η Παντοδύναμη του Sergio
Klein, εκδ. Bell
Τι θο γινόταναν ένα κορίτσιστην
εφηβεία συνειδητοποιούσε
ξαφνικά

απόλαυση

Πώς Εκδικήθηκα την Καλύτερη
μου Φίλη της Eileen Cook,
εκδ. Πατάκη / Sayonara Books
100% ένοχηοπόλαυση,με ιστορίες
καθημερινήςτρέλας,έρωτα
και αντιζηλίαςαπόιον γυναικείο

ότι έχει το χάρισμαό,τι γράφει να
γίνεταιπραγματικότητα:
Ξεκινώντας μικρόκοσμο.Γραμμένομε ειλικρίνεια,
κέφι και μία δόοη υπερβολής,
απόαυτότο ωραίοεύρημα,ο Βραζιλιάνος
οκριβώςόση χρειάζεται
συγγραφέαςυπογράφει
για νο γελάει κανείς με καταστάσεις
ένα απότο mo τρυφερόβιβλίαπου
πουθα μπορούσανκαι να
διαβάσαμετελευταία.
τον στεναχωρούν.

Μία δημοσιογράφος,
n Λένα Παπαδημητρίου
συγκεντρώνει στο Βιβλίο
της, με τίτλο Ανθολόγιο ΑνορθόδοίηςΖωής,
θραύσματα από ιστορίες
που τη γοήτευσαν και με τις οποίες αναμετρήθηκε στη δουλειά της,
προσπαθώντας να φωτίσει χαμένες πτυχές τους.
Οτίτλος ιου βιβλίου θυμίζει αυτοβιογραφία.
Πώς κατέληξες α' αυτόν;

ξες να αποτελούντο background του Εξωφύλλου
του βιβλίου. Σημειολογίαπου παραπέμπει
Μακάρινα ήτανο τίτλοςτης δικήςμουαυτοβιογραφίας! στους ήρωες που σε απασχόλησαν;
Δυστυχώς,
όμως,n δικήμουζωή,
Είμαιτυχερή,γιατίέχωένα βιβλίομε άπειρους
ήρωες.Ταεπίθεταστοεξώφυλλομιλούνγι'
το γρόφωκαι στηνεισαγωγήτουβιβλίου,είναι
γεμάτησυνηθισμένεςιστορίες,σι ανορθόδοξες
αυτούςαλλοθα μπορούσαν
να περιγράφουν
καταλαμβάνουν,
τουλάχιστον
ακόμα,ένα πολύ
εμένα,εσάς,οποιονδήποτε.
Όλοιείμαστεαε
μικρόκομμάτιτης!Ο τίτλοςμε προβλημάτισε
διαφορετικέςστιγμέςτης ζωήςμας,κάτιαπ'όλο
πολύ.Προσπάθησα
να βρωκάτιπουνα περιγράφει αυτό.Όλοι είμαστεαπόλυτασυνηθισμένοι
αλλο
αυτήτη συλλογήαπίθανωνστιγμώναληθινών ενίοτεκαι παρδαλοί,αφανείς,ξεχασμένοι,ονειροπόλοι,
ανθρώπων,
θραύσματααπότην ανορθόδοξη
κλπ.
ζωήτουΈλβιςΠρίσλεϊ,τουΤρούμανΚαπότε, Σου πέρασεοπότο μυαλόνα πάρειςαυτές τις
αλλάκαιτης μαγείρισσας
πουέβρασετην τελευταία ιστορίεςπουξεχώρισεςκαι να τις κάνεις διηγήματα
μακαρονάδα
τουΧίτλερ.
ή ίσως, μία απόαυτές, μυθιστόρημα;
Παρδαλός,αφανής, ξεχασμένος,ονειροπόλος...θεωρώότι οι ιστορίεςαυτές,πουυπενθυμίζω
ότι
είναι μερικό απότα επίθεταπου διάλε¬ είναι πέραγια πέρααληθινές,είναιτόοοαυτάρ-
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Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Γυναικείο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 124,125
(2 από 2)
Μέγεθος: 596 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 65142
Επικοινωνία εντύπου: 210 6688000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ένα μυθιστόρημα
για
δεινούς
αναγνώστες
Η ιστορία
γυναίκας

μίας

Στα Χέρια ιου Διαβόλου
Anne-Marie

της

Garat, εκδ. Πόλις

Δεσποινίς Πελαγία του

Ένα μεγάλο μυθιοτόρημα (και

Γιάννη Ξονθούλη,

κυριολεκτικά αφού φτάνει τις 856

εκδ. Τόπος

σελίδες με τις σημειώσεις της

Μια μεοιίλικη γυναίκα

μεταφράστριας Άννας Δαμιανίδη),

Ένα ιστορικό
φαντασίας

έπος

To Δίχτυ του Ουρανού της
Λίον Χερν, εκδ. Πατάκη
Σε μια φανταστική γη που
αποτελείται από τρεις χώρες,
ο άρχοντας Σιγκέρου παλεύει

που θυσιάστηκε για το

που ξεκινά στο Πάριοι των αρχών

μεγάλωμα των αδερφών

του περασμένου αιώνα: είναι n

της «τακτοποιεί» τους

ιστορία μιας εικοσάχρονης γυναίκας

λογαριασμούς της ζωής

ένα λυτρωτικό ταξίδι στην

με δύναμη και πάθος, που με
Πρώτο βιβλίο των
αφορμή την αναζήτηση του αγαπημένου
Μύθων των Οτόρι, γεμάτο
της που αγνοείται οτπ
από την εξωτική ομορφιά της
Βιρμανία μπλέκεται οε μια κατασκοπική
μεσαιωνικής ιαπωνικής παράδοσης.
περιπέτεια στη οκιά του

Κωνσταντινούπολη.

πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

της με φόντο τις γειτονιές
μιας πολυφυλετικής Αθήνας
και πραγματοποιεί

εναντίον όλων για την επικρότηση
στη Μέοη Χώρα και την
καρδιά μιος γενναίας αρχόντιοαας.

κεις, που δεν έχουν ανάγκη από τη μυθοπλασία.

Νομίζω πως πάντα έστρεφα την προσοχή μου

Είναι οπό μόνες τους διηγήματα, αποσπάσματα

στα μονάοτηλα και όχι στα πρωτοσέλιδα. Τα

από ένα μυθιστόρημα ή μια βιογραφία, πράξεις

πρώτα είναι γεμάτα αφρίγος, δύναμη, σκοτάδι

από ένα μονόπρακτο. Πάρτε για παράδειγμα

και εκτυφλωτικό φως, τα δεύτερα είναι σχεδόν

μία απθ τις αγαπημένες μου, αυτή με τον Έντουαρντ προβλέψιμα πλέον. Στα μονόοτηλα και γενικά
στις μικρές, «ανόητες» ειδήαεις, αν βέβαια τις
Λιντοκάλνιν, που όταν τον αρνήθηκε n αγαπημένη
του αποφάσισε να χτίσει ένα κοραλλένιο
κάστρο, ιού πήρε 28 χρόνια και 1.100 τόνους

ηως αντανακλάται οε όλο της το ταπεινό

κοραλλόπετρας για να χτίσει ολομόναχος, με

μεγαλείο, και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο που

πρωτόγονα εργαλεία, ένα μεγαλιθικό μνημείο

με ρωτάτε, n ανθρώπινη φύση. Να, πρόσφατα

για τη χαμένη του αγάπη. Δεν είναι από μόνη της

συγκράτησα μία είδηση που πέρασε τελείως στα

ένα παιδικό παραμύθι, κάτι αον τον Ψσλιδοχέρπ

«ψιλό». Ο Μπόι Τζορτζ, ο γνωστός Μπόι Τζορτζ

του Τιμ Μπάρτον; To μόνο που μου έχει περάσει
από το μυαλό είναι ότι αυτές οι ιστορίες, έτσι
όπως είναι χωρισμένες αε κεφάλαια (π.χ. «Τροφή»,
«Χρήμα») θα μπορούσαν να συνθέσουν ένα
σπονδυλωτό, ίοως divised θεατρικό.
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διαβάσεις με ένα διαφορετικό «βλέμμα», νομίζω

με τα ημίψηλα καπέλα και το ρίμελ, συναντήθηκε
στις Βρυξέλλες με τον εκπρόσωποτης Εκκλησίας
της Κύπρου, τον επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύρα,
για νο του επιστρέψει μια μεταβυζαντινή
εικόνα. Η εικόνα κλάπηκε και πωλήθηκε παράνομα

Τόσα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, ιι

στο Λονδίνο πριν από 26 χρόνια! Ορίστε,

οε έχει εντυπωσιάσει mo πολύ στις ειδήσεις;

έτοιμη μια ιστορία με σασπένς, αρχαιοκαπηλία

Και στην ανθρώπινη φύση;

και εκκεντρικούς non σταρ.

