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Πρώτα σε πωλήσεις 
Si Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Καραµανλής off the record, του Μανώλη Κοττάκη (Λιβάνης). 
Αθέατες πλευρές της πενταετούς διακυβέρνησης του πρώην 
πρωθυπουργού. 

2 Η ελληνική Ποµπηία, του ∆ηµήτρη Καζάκη (To Ποντίκι). 
"* Κείµενα δηµοσιευµένα στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα, 

για το «χρονικό µιας προαναγγελθείσας χρεοκοπίας». 

3β Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Είκοσι κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 
επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

A To ηµερολόγιο της κρίσης, του Παύλου Ταίµα (Μεταίχµιο). 
' * To ηµερολόγιο ενός ταξιδιού, ο γύρος του κόσµου της κρίοης 

µέσα σε τρία χρόνια. 

Steve Jobs - Η επίσηµη βιογραφία, του Issacson Walter 
(Ψυχογιός). Η προσωπικότητα και n διαδροµή του µενάλου 
καινοτόµου σε µια βιογραφία που ενέκρινε πριν πεθάνει. 

fa Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 
και τα α ιτιά της. 

To Ζεν του Στιβ Τζοµπς, του Caleb Melby (Παποσωτηρίου). 
Μια νουβέλα, ένας φόρος τιµής και µια αλλόκοτη φιλία. 

3. To δόγµα του σοκ, της Ναόµι Κλάιν (Λιβάνης). 
To βιβλίο που πρώτο µίλησε για την κρίση που ερχόταν 
και εξακολουθεί να είναι best seller. 

9. 30λεπτα γεύµατα, του Jamie Oliver (∆ιόπτρα). 
Εξυπνα γεύµατα για πολυάσχολους ανθρώπους. 

lQe To ηµερολόγιο ενός σπασίκλα, του Τζεφ Κίνι (Ψυχογιός). 
Ενας ακόµη τόµος, ο έκτος, ενός δηµοφιλούς παιδικού 
αναγνώσµατος. 

ο Λογοτεχνία 

i Χτυποκάρδια στο κρανίο, της Ελενας Ακρίτα (Καστανιώτης). 
¦*¦· Για εκείνους που αναζητούν στο σήµερα την περιπέτεια 

από το µέλλον και την ανθρωπιά από το παρελθόν. 

2, To νήµα, της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Αυτή τη φορά n δαιµόνια συννραφέας καταπιάνεται 
µε την ιστορία της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

3. Περαίωση, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης). 
Ο δεύτερος τόµος της τριλογίας της κρίσης, ξεκινάει µε µια 
τετραπλή αυτοκτονία συνταξιούχων! 

4^ To κοιµητήριο της Πράγας, του Ουµπέρτο Εκο, µετ. Εφη 
Καλλιφατίδη (Ψυχογιός). Ο δαιµόνιος Ιταλός συγγραφέας 
µιλάει για τις παθογένειες της Ευρώπης µέσα από ένα ιστορικό 
µυθιστόρηµα. 

To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν n έλξη που άσκηοε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα. δύο αιώνες µετά 
τον θανατά του και γιατί οι Ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

fa Ηδονή στον κρόταφο, της Ζυράννας Ζατέλη (Καστανιώτης). 
Μερικά διαφορετικά διηγήµατα, σε πρώτο πρόσωπο 
για τον τρόπο της γραφής και τον τρόπο της ζωής. 

Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς, µετ. Θωµάς 
Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 
για τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόγχες της µνήµης. 

To κορίτσι µε το τατουάζ, του Στιγκ Λάραον (Ψυχογιός). 
Μια περιπέτεια εγκλήµατος και τιµωρίας. 
Ενα πολιτικοοικονοµικό και ερωτικό θρίλερ. 

Q Τα παιδιά του Σπάρτακου, της ∆ιδώς Σωτηρίου (Κέδρος). 
* To ανέκδοτο και πολυπρόσωπο µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται 

στη θράκη και στη µετεµφυλιακή Αθήνα. 

10· 'µαρέτ, στη σκιά του ρολογιού, του Γιάννη Καλπούζου 
(Μεταίχµιο). Ελληνες και Τούρκοι στην Αρτο του 19ου αιώνα. 

• Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από την αλυσίδα 
βιβλιοπωλείων «Παπασωχηρίου». 

Γλυκόπικρα 
κείµενα 
για πράγµατα 
που όλοι βιώνουµε 
σ'αυτή τη χώρο. 

Επιµέλεια.- ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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