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ΜΙΤΣΑ. Άσπρα και μωβ γράμματα
Τιμή: 18,00 €
SKU: AB-00013020
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Περίληψη Βιβλίου
Από μικρό παιδί έχω μια μανία: τη μανία να μ' αρέσουν τα παληά. Δηλαδή, πάσχω
από παληατζιδικομανία...

Περιγραφή Βιβλίου
Από μικρό παιδί έχω μια μανία: τη μανία να μ' αρέσουν τα παληά. Δηλαδή, πάσχω
από παληατζιδικομανία... Κάθε τι παληό με τραβάει, μ' ευχαριστεί, με συγκινεί.
Ιδιαιτέρως δε τα παληά βιβλία. Αυτό είναι το ζενίθ της μανίας μου. Και να σας πω
γιατί. Γιατί, σ' αυτά, βρίσκει κανείς ένα σωρό πράγματα. Διαβάζει, εκτός από
εκείνα που γράφει ο συγγραφεύς και τα οποία, πολλές φορές - μεταξύ μας αυτό δεν αξίζουν τίποτε, κι ένα σωρό άλλες ιστορίες στο παληό βιβλίο ή καλλίτερα τις
μαντεύει από μια λέξη που θα βρει γραμμένη στο εξώφυλλό του ή σε μια από τις
σελίδες του, από ένα γράμμα που έχει ξεχαστεί στα σπλάχνα του, από ένα
μαραμένο λουλουδάκι, από μια τούφα μαλλιά ή από καμιά φωτογραφία με
αφιέρωση πολλές φορές. Η "παληατζιδικομανία" μου αυτή μ' έφερε μια μέρα σ' ένα
παληατζίδικο του Αταρινού. Έπειτα από, αρκετής ώρας ψάξιμο, φάνηκε στην
επιφάνεια του σωρού ένα πακέτο, όχι μεγαλύτερο από το μέγεθος ενός, κοινού

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός
Ημέρ. Εκτύπωσης: Thu Oct 1 13:49:10 2020 / +0000 GMT

σχήματος, βιβλίου. Το πακέτο ήταν τυλιγμένο μ' ένα κίτρινο στρατσόχαρτο, σαν κι
αυτό που μεταχειρίζονται οι μπακάληδες για να τυλίγουν τα είδη τους και δεμένο
με κόκκινη μεταξωτή κορδέλα. Τα δυο αυτά, αντίθετα προς άλληλα, πράγματα,
στρατσόχαρτο και μεταξωτή κορδέλα, μου κίνησαν την περιέργεια...έλυσα την
κόκκινη μεταξωτή κορδέλα, πέταξα το στρατσόχαρτο… δύο δέσμες επιστολών, η
μία από επιστολόχαρτα χρώματος μωβ και η άλλη από άσπρα, και δυο μικρά
τετράδια... Ανοίγω ένα-δυο γράμματα, ήταν ερωτικά. Μετά ανοίγω τα τετράδια
και διαβάζω λίγο...Το περιεχόμενό τους μου άρεσε... Θ' αφήσω τα πρόσωπα του
ρομάντζου ν' αφηγηθούν όπως ξέρουν και όπως θέλουν τα γεγονότα στα οποία
έδρασαν...

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 13 x 20 cm
- Βάρος: 0.166 kg
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