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Η γνωριμία με τα μέλη της Λέσχης θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του αγοριού. Γιατί είναι όλοι τους αθεράπευτα
αισιόδοξοι. Πορτρέτο μιας γενιάς, λεπτομερής αναπαράσταση μιας εποχής, γλυκόπικρο χρονικό μιας εφηβείας:
ο Jean-Michel Guenassia γράφει ένα μυθιστόρημα που εντυπωσιάζει τόσο με την ευρύτητα του θέματος  Βρες
εδώ το βιβλίο Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων - Συγγραφέας: Guenassia Jean-Michel. ISBN:
9789604353293. Του Γάλλου το Παρίσι: Από τα πιο χορταστικά μυθιστορήματα, ένα λαϊκό μυθιστόρημα,
όπως θα λέγαμε, αν δεν είχαν πια χαθεί το λαϊκό μυθιστόρημα, ο λαϊκός κινηματογράφος, το λαϊκό τραγούδι
και καθετί λαϊκό, είναι η Λέσχη των Αθεράπευτα Αισιόδοξων (μτφρ. Φωτεινή Βλαχοπούλου, εκδ. Πόλις) του
Jean-Michel Guenassia  48 quotes from Le Club des incorrigibles optimistes: 'Αποφεύγουμε να λέμε στα παιδιά
τι έγινε πριν γεννηθούν. Αρχικά είναι πολύ μικρά για να καταλάβουν, Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων -
Συγγραφέας: Guenassia Jean-Michel - ISBN: 9789604353293. Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων /
Guenassia, Jean-Michel Το 1959 ο Μισέλ Μαρινί είναι δώδεκα ετών. Είναι η εποχή του ροκ-εν-ρολ και του
Πολέμου της Αλγερίας. Ο ίδιος είναι ερασιτέχνης φωτογράφος, μανιώδης αναγνώστης και θαμώνας τού 'Balto',
ενός μπιστρό στη λεωφόρο Ντανφέρ-Ροσρώ, όπου συναντιέται με  Ο Ζαν-Μισέλ Γκενασιά γεννήθηκε στο
Αλγέρι το 1950. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος. Έχει γράψει σενάρια και θεατρικά έργα και
έχει εκδώσει δύο ακόμα βιβλία, το Pour cent millions (1986, βραβείο αστυνο- μικού μυθιστορήματος Michel
Lebrun) και τη Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων, που κυκλοφορεί επίσης  Βρείτε το Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝ από ΓΚΕΝΑΣΙΑ ΖΑΝ-ΜΙΣΕΛ στο ianos.gr. ISBN: 9789604353293. Έχει
γράψει σενάρια και θεατρικά έργα και έχει εκδώσει δύο βιβλία, το "Pour cent millons" (1986, βραβείο
αστυνομικού μυθιστορήματος Michel Lebrun) και τη "Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων" όπου απέσπασε
ενθουσιώδεις κριτικές, πούλησε πάνω από 200.000 αντίτυπα, τιμήθηκε με το βραβείο Γκονκούρ που
απονέμουν οι  Guenassia, Jean-Michel Ο Ζαν-Μισέλ Γκενασιά γεννήθηκε στο Αλγέρι το 1950. Σπούδασε
νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος. Έχει γράψει σενάρια και θεατρικά έργα και έχει εκδώσει τρία βιβλία, το
'Pour cent millons' (1986, βραβείο αστυνομικού μυθιστορήματος Michel Lebrun), τη 'Λέσχη των αθεράπευτα
αισιόδοξων' όπου
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