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— Πρώτα σε πωλήσεις 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, 
ί: του Κάρλο M. Τσιπόλα (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο 

σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει 
και να εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 

y Κουβεντιάζοντας µε τον Ανδρέα, του Γιάννη Καψή 
(Λιβάνης). Ρητά και απόρρητα είναι ο υπότιτλος ενός βιβλίου 
µε πολλές µνήµες, που φωτίζουν µια πολιτική προσωπικότητα. 

Αθήνα - Ιχνηλατώντας την πόλη µε οδηγό την ιστορία 
και τη λογοτεχνία, των Θ. Γιοχάλα, T. Καιρετζάκη (Εστία). 
Μια διαφορετική ξενάγηση σε κτίρια και µνηµεία της Αθήνας, 
µέσα από in λογοτεχνία. 

Γιατί το Βυζάντιο, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα σχεδόν βιωµατικό, 
από την πολύχρονη διδασκαλία της διαπρεπούς 
βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς Κακούρη 
(Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ώς τη δολοφονία 
του Καποδίστρια. 

Ο Ελληνας βεζίρης, του Εστερ Ντ. Τζένκινς (Αιώρα). 
ν Η µυθιστορηµατική ζωή του Ιµπραήµ πασά, που ανασυνθέτει 

µε εγκυρότητα και γλαφυρότητα τη ζωή και τα ήθη 
της οθωµανικής Αυλής. 

Ο δικηγόρος, του Παπινιανού (Εστία). Ο δικηγόρος Τρύφων 
Κουταλίδης αυτοβιογραφείται και ξαναθυµίζει µια ολόκληρη 
εποχή. 
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Νεότερη Ελλάδα, µια ιστορία από το 1821, των Θ. Βερέµη 
Ιω. Κολιόπουλου (Πατάκης). Η ιστορία του νεότερου 
ελληνικού κράτους οπό το 1821 έως σήµερα. 

Προσοχή, δαγκώνει, του Αρκά (Γράµµατα). Ενα άλµπουµ 
µε το γνωστό, µαύρο αλλά σπινθηροβόλο χιούµορ του Αρκά. 

Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο, του Τέρρυ Ιγκλετον (Πατάκης). 
Ενα µαχητικό βιβλίο non αντιµάχεται την άποψη 
πως ο µαρξισµός είναι νεκρός. 
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Ο τελευταίος χορός, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους 
και στα χωριά της χώρας. 

1QS4, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). 
To τελευταίο µέρος της τριλονίας που υµνεί τον έρωτα 
και το όνειρο. 

To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο (Λιβάνης). 
Ενα κάλεσµα για να συλλογιστούµε τις αρχές 
και την ανθρωπιά µας. 

To παιδί από τη Γερµανία, της Camilla Lackberg 
(Μεταίχµιο). Μέσα από τα ηµερολόγια µιας γυναίκας 
αποκαλύπτεται µια σκοτεινή σελίδα του παρελθόντος 
της Σουηδίας. 

Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, 
από το 1878 ώς το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής, τπς Αλκυόνης Παπαδάκη 
(Καλέντη). Ενα επίκαιρο µυθιστόρηµα, µε σκάνδαλα, τράπεζες 
και βολεµένους ανθρώπους. 

Ο κοκκινολαίµης, του Jo Nesbo (Μεταίχµιο). Ο ντετέκτιβ 
Χάρι έρχεται αντιµέτωπος µ' έναν κόσµο παράνοµου εµπορίου 
όπλων. 

Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης Θεοδωρίδου 
(Ψυχογιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταραγµένα 
χρόνια. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Η απελευθέρωση, της Ε. L. 
James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας που έγινε 
παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

Σε βρίσκει n ποίηση, του Τίτου Πατρικίου (Κίχλη). Η mo 
πρόσφατη ποιητική συλλογή του, σον δηµόσια εξοµολόγηση. 
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• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλεία 
«Ευριπίδης» (Χαλάνδρι, Κηφισιά). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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