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ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα Public σποδέτονηαι μεγάλα ονόμαηα ηης 

παγκόζμιας λογοηετνίας! 

Ο Βρεηανός Νηέιβινη Νίκολς και ο Κοσβανός Λεονάρδο Παδούρα  

ηον Μάρηιο ζηα Public 

Ο Μάξηηνο ρηππά ηελ πόξηα καο θαη ηα Public, o αγαπημένος προοριζμός για 

ηο βιβλίο, ηνλ ππνδέρνληαη γηα κηα αθόκε ρξνληά κε ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ηεο 

παγθόζκηαο ινγνηερλίαο θαη πξνζωπηθόηεηεο πνπ ππόζρνληαη ελδηαθέξνπζεο 

ζπδεηήζεηο. Μηα γεύζε κόλν από όζα πξόθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ κε ειεύζεξε 

είζνδν γηα ην θνηλό: 

Τν ηξίην ηνπ κπζηζηόξεκα, Μία Ημέρα (εθδ. Μίλωαο, 2011), έηπρε εμαηξεηηθήο 

ππνδνρήο από ηνπο θξηηηθνύο, έκεηλε ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηωλ εππωιήηωλ γηα 

πνιιέο εβδνκάδεο, πνύιεζε πάλω από πέληε εθαηνκκύξηα αληίηππα παγθνζκίωο 

θαη κεηαθξάζηεθε ζε ζαξάληα γιώζζεο ελώ κεηαθέξζεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε 

πξωηαγωληζηέο ηνλ Τδηκ Σηέξηδεο θαη ηελ Αλ Φάζαγνπεϊ.  Ο Βρεηανός 

ζσγγραθέας Νηέιβινη Νίκολς επηζηξέθεη κε ην λέν ηνπ βηβιίν Εμείς (εθδ. Μίλωαο), 

κηα ππέξνρε αιιά θαη ζπγθηλεηηθή ηζηνξία αγάπεο θαη επιζκέπηεηαι ηο Public 

Σσνηάγμαηος ζε κηα μερωξηζηή βξαδηά, ζηηο 12 Μαρηίοσ ζηις 19.00!  

Γίλαη έλαο ζπγγξαθέαο εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηελ Κνύβα, ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηελ 

εκπνξηθή επηηπρία ηωλ αζηπλνκηθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ηνπ κε ηελ εθηίκεζε ηωλ 

θξηηηθώλ ελώ έρεη ηηκεζεί κε πιεζώξα βξαβείωλ, αλάκεζα ηνπο ην Γζληθό Βξαβείν 

Λνγνηερλίαο ηεο Κνύβαο ην 2012. Ο Κοσβανός Λεονάρδο Παδούρα επιζκέπηεηαι 

ηην Ελλάδα και ηο Public Σσνηάγμαηος ζηηο 17 Μαρηίοσ ζηις 21.00 θέξλνληαο 

ζηηο απνζθεπέο ηνπ ην λέν ηνπ βηβιίν Αιρετικοί (κεηάθξαζε Κώζηαο Αζαλαζίνπ, 

Γθδόζεηο Καζηαληώηε) κε πξωηαγωληζηή γηα άιιε κηα θνξά ηνλ αζηπλνκηθό 

Μάξην Κόληε. 

Γηα πεξηζζόηεξεο κνλαδηθέο επθαηξίεο γλωξηκίαο κε ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα από 

ην ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη εθδειώζεηο κε ειεύζεξε είζνδν, κείλεηε ζπληνληζκέλνη ζην 

blog.public.gr!  

Νηέιβινη Νίκολς 

Πόηε: 12 Μαξηίνπ 2015 

Ώξα: 19.00 

Πνύ: Public Σπληάγκαηνο 

Είζοδος Ελεύθερη 

Λεονάρδο Παδούρα 

Πόηε: 17 Μαξηίνπ 2015 

Ώξα: 21.00 

Πνύ: Public Café Σπληάγκαηνο 

Είζοδος Ελεύθερη 

http://blog.public.gr/

