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Πρώτα σε πωλήσεις1 
Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Οσκαρ Ουάιλντ, 99 µαθήµατα σοφίας για µια ευτυχισµένη 
ζωη εδώ και τώρα, του ΑΛλαν Πέρσυ (εκδ. Πατάκης). 
Πώς µέοα ano τη σκέψη ιου Ουάιλντ θα αντιµετωπίσουµε 
τα προβλήµατα και θα απολαύσουµε τη ζωη. 

Η τέχνη τού να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 
Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, που aυτοσυστήνεται 
ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

Ο Η καταστροφή ως ευκαιρία, του Χρήστου Γιανναρά (Ιανός). 
«Να ξαναϋπάρξει Ελλάδα, που να τπ χρειάζονται οι κοινωνίες 
των εθνών και να τη σέβονται. Να επανιδρυθεί το κράτος 
ξαναχτίζοντας εξυπαρχής την ελληνική του ταυτότητα». 

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυτή είναι π ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού ano 
την άγνοια, απ' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τπ σοφία, όπου 
δεν φτάνουµε ποτέ. 

Time out, n ελληνική αίσθηση του χρόνου, του Στέλιου 
Ράµφου (Αρµός). Πώς βιώνει τον χρόνο ο µέσος Νεοέλληνας 
και πώς συνδέεται αυτό το γεγονός µε τη σηµερινή κρίση που 
αντιµετωπίζει n χώρα µας; 

¦; Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 
(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

"7 Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάννη Βαρουφάκη 
: " (Λιβάνης). Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλο 

τον πλανήτη. 

Q Οι κεραίες της εποχής µου, του Ανταίου Χρυσοστοµίδη 
(Καστανιώτης). Τα πορτρέτα των σηµαντικότερων σύνχρονων 
συγγραφέων, n επίγευση των τηλεοπτικών συνεντεύξεων. 

Q Μαγεία, της Ράντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
* δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

1Q Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
* Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές νια την καταπολέµηση 

του σύγχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 
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πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλονίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μαντά (Ψυχονιός). 
Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, νια να χάσει 
τις περισσότερες. 

Το νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Αυτή τη φορά n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται 
µε την ιστορία της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου, της Αγγελικής Νικολούλη 
(Καστανιώτης). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, εµπνευσµένο 
ano µια επιτυχηµένη τηλεοπτική σειρά. 

Ο χορός του γλάρου, του Αντρέα Καµιλλέρι (Πατάκης). 
Τα κοµµάτια ενός κατακερµατισµένου εγκλήµατος, και ο ήχος 
των φτερών του γλάρου όταν πεθαίνει. 

Οι προσκεκληµένοι, του πιερ ∆σουλίν (πόλις). 
Ενα καυστικό µυθιστόρηµα για τον υφέρποντα ρατσισµό 
και τα στερεότυπα που επικρατούν στη γαλλική κοινωνία. 

013ος επιβάτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). 
Σε νέα έκδοοη το αστυνοµικό µυθιστόρηµα που δηµοσιεύτηκε 
στην «Απογευµατινή», σε συνέχειες, το 1962. 

Φιλµ νουάρ, του ∆ηµήτρη Στεφανάκη (Ψυχογιός). 
Ενα κοσµοπολίτικο µυθιστόρηµα µε συναρπαστική δράση, 
παρασκήνιο και κατασκοπεία. 

Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
(Καστανιώτης). Μια δολοφονία τον Μάρτιο του '44, ένας 
έρωτας εκ των υστέρων... 

Κράτα τα µάτια σου κλειστά, του John Verdon (∆ιόπτρα). 
To όνειρο τπς κακοµαθηµένης Τζίλιαν Περι τελειώνει το βράδυ 
της δεξίωσης του γάµου της. 
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Μια δολοφονία 
τον Μάρτιο του '44, 
ένας έρωτος 
έκτων υστέρων... 

Μπορεί ο Οσκαρ 
Ουάιλντ 
να µας δώσει 
συµβουλές επιβίωσης; 

r Οι δηµοφιλείς 
σύγχρονοι 
συγγραφείς 
µε µιαν άλλη µατιά. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλεία 
«Ιανός» (Αθήνα, θεσσαλονίκη). 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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