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Ατζέντα Βίβλία 

Ιστορίες αγάπης 
Τζούλια Κρίοτεβα 
Κέδρος 

Τιµή 22 € 

Στο πιο προσωπικό βιβλίο 
της, n διάσηµη 
θεωρητικός και 
ψυχαναλύτρια 
αποπειράται να 
διερευνήσει ένα 
από τα πιο δύσκολα 

ανθρώπινα θέ« 
µατα: τον έρω¬ 
τα σε όλες τις εκφάνσεις 

του. Εκκινώντας από 
την παραδοχή ότι n ερωτική 
γλώσσα είναι ανεπαρκής για 
να εκφράσει το πάθος, την 
οδύνη, την ευτυχία του έρωτα, 

n Κρίοτεβα επιχειρεί να 
συνθέσει µια νέα φιλοσοφία 
του έρωτα. 

JULIA K fi I S T E U A 

ΑΪΆϊ^ 

Τα δεινά που 
µαοτίζουν τη χώρα 
Τόνι Τζαντ 
Αλεξάνδρεια 

Τιµή 18 € 

Η οικονοµική κατάρρευση του 
2008 έδειξε ολοφάνερα ότι το 
µεταπολεµικό κοινωνικό συµβόλαιο 

στην Ευρώπη και την Αµερική 
δεν εί- 

K 

ΟΝΥ JUDT 
δεινά (του µαστίζουν 
χώρα 

ναι πια εξασφαλισµένο 

κι ούτε καν 
υπεισέρχεται 

στη δηµόσια 
συζήτηση. 
Σε αυτό 

το σύντοµο 
αριστοτεχνικό 

βιβλίο, 
ο κορυφαίος 

ιστορίας 
Τόνι Τζαντ αποκρυσταλλώει 

τα δεινά που συσσωρεύονται 
τον σηµερινό κόσµο και τη µεγάι 

συλλογική δυσφορία µας, δείοντας 
ότι είναι ακόµα εφικτό να 

εφτούµε µια διέξοδο. 

Σύρµα και χάντρα 
Αθανασία Μπούρα 
Μύρτος 

Τιµή 18 € 

To βιβλίο έχει 
σκοπό να σας 
µυήσει στον κόσµο 

του χειροποίητου 
κοσµήµατος 

και να 
σας διδάξει τις 
τεχνικές της δηµιουργίας 

του, 
µε έναν ευχάριστο 

και διασκεδαστικό τρόπο. Εύκολες 
οδηγίες και έγχρωµες εικόνες δείχνουν βήµα 

προς βήµα πώς να δηµιουργήσετε κοσµήµατα 
µε σύρµα και χάντρες. Αυτοσχεδιάστε 

και, αφήνοντας τη φαντασία σας ελεύθερη, 
δηµιουργήστε τα δικά σας µοναδικά 

κοσµήµατα. TP 

το pLcrnxQ του 

Μαραθώνας. 
Η µάχη των µαχών 
Τζιµ Λέισι 
Ψυχογιός 

Τιµή 19,90 € 

Μέχρι σήµερα τα γεγονότα 
του Μαραθώνα έχουν αναλυθεί 

αποκλειστικά µέσω της 
στενής οπτικής ανθρώπων 
εξειδικευµένων στους αρχαίους χρόνους. 
Ο δηµοσιογράφος και στρατιωτικός ιστορικός 

Τζιµ Λέισι αποκαλύπτει µε µια άλλη µατιά 
γιατί συνέβη n µάχη, πώς εκτυλίχτηκε και 

αν έσωσε πράγµατι τον δυτικό πολιτισµό. Ο 
Λέισι συνθέτει µε εκπληκτικό τρόπο τον κόσµο 

του 5ου αιώνα π.Χ., που εξέπνευσε µε 
την ήττα της περσικής αυτοκρατορίας από 
µια οµάδα αποφασισµένων Ελλήνων υπερασπιστών. 

Ο άνθρωπος µηχανή 
Μαξ Μπάρι 
Καστανιώτης 

Τιµή 15,98 € 

Ο Τσαρλς Νιούµαν, επιστήµονας 
και ερευνητής, χάνει το πόδι του 
σε ένα εργαστηριακό ατύχηµα. ∆εν 
το βλέπει όµως ως τραγωδία αλλά 

ως ευκαιρία. Ο Τσάρλι ανέκαθεν πίστευε ^ 

ότι το σώµα του µπορούσε να γί¬ 

νει καλύτερο. Αρχίζει λοιπόν να 
εξερευνά µερικές ιδέες: να κατασκευάζει 

µέλη, καλύτερα από τα 
αληθινά. Η ειδική προσθετικός Λόλα 

Σανκς λατρεύει τα άρτια τεχνητά 
µέλη. Στο πρόσωπό του βλέπει 
έναν άνθρωπο έτοιµο να αποκτήσει 

ένα πλήρες τεχνητό σώµα. 
Οι άλλοι, παρ' όλα αυτά, βλέπουν 

έναν τρελό. Ή ένα προϊόν. Ή ένα όπλο. 

Φιλοσοφικές διαµάχες 
Μπερνάρ- Ανρί Λεβί 
Κέδρος 

Τιµή 12 € 

Bernard-Henri Levy 
j* φιλοσοφικές 
r s. διαµάχες 

Στις 6 Απριλίου του 2009, ο 
σηµαντικός Γάλλος φιλόσοφος, 
δηµοσιογράφος και ακτιβιστής 
Μπερνάρ-Ανρι' Λεβί εκφώνησε 
στην αίθουσα Ντισάν της Ecole 
normale µια διάλεξη µε τίτλο «Πώς φιλοσοφώ». 
Εκεί περιέγραψε το έντονα φορτισµένο πεδίο των 
µαχών στο σύγχρονο φιλοσοφικό τοπίο, καθώς και 
αποσαφήνισε τη φύση της διαµάχης του µε τους 
µοντέρνους φιλοσόφους. Παράλληλα, θέλησε να 
εκφράσει την ευγνωµοσύνη του προς όλους εκείνους 

τους στοχαστές οι οποίοι, µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, επηρέασαν την κοσµοαντίληψή του. Κατόπιν, 

ο Λεβί επεξεργάστηκε και εµπλούτισε το ap 
χικό κείµενο που εκφώνησε, παραδίδοντάς µας το 
συγκεκριµένο βιβλίο. 

Απρόβλεπτη απειλή 
Σβεν Μπότσερ 

Τιµή 18,80 € 

Με καταιγιστική 
δράση, απρόβλεπτες 

ανατροπές 
αλλά και 

άρτια επιστηµονική 
βάση, αυτό 

το απόλυτα σύγχρονο 
και επίκαιρο 
οικολογικό 

θρίλερ αναδεικνύει 
τόσο 

την πραγµατική 
διάσταση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης του καιρού 

µας όσο και τις οικονοµικοπολιτικές 
σκοπιµότητες που συχνά την σφετερίζονται 

ή την διαστρεβλώνουν για 
αλλότριες επιδιώξεις.  

Βίβλία 
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