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9 best sellers που αξίζει να διαβάσεις 
ΟιΈλληνες αγαπούν το µυθιστόρηµα 
Στη χώρα µας δεν 
υπάρχει µια απόλυτα 
ακριβής κατάταξη για 
τα ευπώλητα βιβλία. 
Από τις λίστες, όµως, 
που δηµοσιεύουν τα 
µεγάλα βιβλιοπωλεία, 
τις συζητήσεις που 
προκαλούν ορισµένα 
έργα και ύστερα από 
µια βόλτα σε µικρότερα 
και µεγαλύτερα 
βιβλιοπωλεία, µπορεί 
κάποιος να σχηµατίσει 
εύκολα µια εικόνα για 
το ποια είναι τα βιβλία 
που αγαπήθηκαν 
πρόσφατα ano τους 
αναγνώστες 

1ΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Ουρανόπετρα 
Γιάννης Καλπούζος 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο' 

Ο βραβευµένος το 2009 µε το 
Βραβείο Αναγνωστών, Γ. Καλπούζος, 

συνυφαίνει για ακόµα 
µια φορά συναρπαστικά, µε 
δεξιοτεχνία, αλλά και σωστή 
τεκµηρίωση, την Ιστορία µε τη 
µυθοπλασία. Αυτή τπ φορά καταπιάνεται 

µε την Κύπρο σε δύο διαφορετικές 
εποχές της. To 1570. 

όταν ο Γερόλυµος σπάει ένα φυλαχτό, 
και µοιράζει τα κοµµάτια 

στους γιους του, και το 1890. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Αλκυόνη Ποποδάκη 
Γ ένα γύρισµα 
mc ζωής 

Σ' ένα γύρισµα 
της ζωής 
Αλκυόνη Παπαδάκη 
Εκδόσεις: Καλέντης 

Στο νέο της µυθιστόρηµα n γνωστή 
συγγραφέας συνδέει την 

υπόθεση του βιβλίου µε τη σύγχρονη 
κοινωνική πραγµατικότητα. 

Μέσα από την αφήγηση και 
την ιστορία ενός νέου ανθρώπου, 
n οποία εξελίσσεται στο παρόν, 
σκιαγραφεί την ψυχολογία ενός 
ούγχρονου'Ελληνα που βρίσκεται 

ξαφνικά αντιµέτωπος µε τα 
ακυρωµένα όνειρα και τα ασφυκτικά 

αδιέξοδάτου. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

S Λ ; w r r - l.-,:- 

(Μ) 

To χειρόγραφο 
ιης Άκρα 
πάουλο Κοέλο  
Εκδόσεις: Λιβάνη  

Παραµονές της εισβολής των 
σταυροφόρων στην Ιερουσαλήµ 
το 1099, οι κάτοικοι της πόλης 
συγκεντρώνονται και ζητούν 
από τους θρησκευτικούς ηγέτες 
της πόλης να καθησυχάσουν 
τους φόβους και τις αγωνίες τους. 
Ανάµεσά τους και έναςΈλληνας, 
γνωστός ως «ο Κόπτης», ο οποίος 
έχει τον πρώτο λόγο και απαντά 
στα αγωνιώδη ερωτήµατα των 
κατοίκων. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

ΜΑΝΟΣ ΕλΕΥΘΚΡϊΟΥ 

Mai-pa Μάαο 

Μαύρα Μάτια 
Μάνος Ελευθερίου 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

Ο γνωστός συγγραφέας και 
στιχουργός ανασυνθέτει, σε ένα 
ζωντανό και συναρπαστικό ψηφιδωτό, 

µε όχηµα την πραγµατική 
αφήγηση του M. Βαµβακάρη, 

όπου περιγράφονται τα νεανικά 
του χρόνια στη Σύρο, αντλώντας 
όµως συγχρόνως πληροφορίες 
και από ένα πλούσιο αρχειακό 
υλικό, την πολύπλευρη καθηµερινότητα 

και την ιδιότυπη, γεµάτη 
αντιθέσεις, κοινωνία του νησιού 

στις αρχές του 20ού αιώνα. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ∆ΙΗΓΗΜΑ 
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f Πενήντα 
αποχρώσεις 

του γκρι 
Αηελιυβέρωοπ 

Πενήντα 
αποχρώσεις 
του γκρι: 
Απελευθέρωση 
E.L.James  
Μετάφραση: 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Η Άννα και ο Κρίστιαν έχουν 
αποδεχθεί πλέον τη δύναµη της 
αγάπης τους και έχουν κάνει το 
επόµενο βήµα, να παντρευτούν. 
Σκοτεινοί όµως εχθροί επιβουλεύονται 

το ζευγάρι και την ευτυχία 
του. 

Victoria 

Hislop 
Ο Ύελεοιαίος Χορός 

Ο τελευταίος χορός 
Victoria Hislop  
Μετάφραση:  

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα  

∆έκα διηγήµατα που αιχµαλωτίζουν 
το άρωµα αλλά και πολλές 

εικόνες της Ελλάδας του παρελθόντος 
και του παρόντος, χωρίς 

να παραβλέπουν τπ σηµερινή, 
δύσκολη κατάσταση. Στιγµιότυπα 
συναισθήµατος, λυρισµού και 
προβληµατισµού, που ξεπερνούν 
τα χρονικά πλαίσια και σκιαγραφούν 

τόσο τη χώρα όσο και τους 
κατοίκους της. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

αι βαυικοί 
νόµοι 
ανθρώπινης 

Πλίθΐόχ η i (K; 

Οι βασικοί νόµοι 
τπς ανθρώπινπς 
ηλιθιότητας 
Carlo M. Cipolla  
Μετάφραση: Γιάννος 
Πολυκανδριώτης  

Εκδόσεις: Κέδρος  

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Πέντε βασικοί νόµοι της ανθρώπινης 
ηλιθιότητας που διέπουν 

τη ζωή µας. Μεταξύ αυτών, το ότι 
ως ηλίθιος ορίζεται αυτός που 
βλάπτει κάποιον άλλο δίχως όφελος 

και ότι σι ηλίθιοι είναι οι mo 
επικίνδυνοι άνθρωποι στη Γη. 

IQ84: Βιβλίο 3 
Χαρούκι Μουρακάµι  
Μετάφραση: Μαρία Αργυράκη 
Εκδόσεις: Ψυχογιός  

Η κατακλείδα της συναρπαστικής 
τριλογίας του διάσηµου 

Ιάπωνα συγγραφέα. To τέλος της 
ιστορίας ενός έρωτα που καµπυλώνει 

τον χρόνο και τον χώρο 
προκειµένου να επιτευχθεί n συνάντηση 

του επιµελητή βιβλίων 
και συγγραφέα, Τένγκο, και της 
δολοφόνου µε ηθική, Αοµάµε, σε 
έναν εναλλακτικό κόσµο µε δύο 
φεγγάρια. 

Με λένε Ντάτα 
Λένα Μανία 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Η παρουσία στη λίστα αυτή του 
πιο πρόσφατου από τα βιβλία 
αυτής της συγγραφέως δεν αποτελεί 

έκπληξη. Η Λ. Μαντά ξέρει 
ότι το αφοσιωµένο αναγνωστικό 
κοινό της περιµένει µε αδηµονία 
να απολαύσει την καινούργια 
αφήγησή της. 
To «Με λένε Ντάτα» επιστρέφει 
στους ήρωες που παρουσίασε n 
συγγραφέας στο «Όσο αντέχει n 
ψυχή». 
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