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Πρώτα σε πωλήσεις Αυτπ i ην εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες Η δίαιτα Ντουκάν, του Pierre Dukan (Κλειδάριθµος). • Καλοκαίρι, παραλία, καταφυγή σικ; δίαιτες! 
y Γιάννα, της Γιάννας Αγγελοπούλου-∆ασκαλάκη (Λιβάνης). ^· Η πρωιοπρόαωπη αφήγηοη της πρωταγωνίστριας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
3. Μιλώντας στα παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή, του ∆ηµ. Μπουραντά (Πατάκης). Συµβουλές προς τους νέους γιο να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που συναντούν. 
A Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, του Κάρλο M. Τσιπόλα (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 
5. Πώς ο Γούντι Αλεν µπορεί v' αλλάξει τη ζωή σας, του Ερικ Βάρτζµπεντ (Μεταίχµιο). Ενα ανορθόδοξο βιβλίο αυτοβοήθειας. 
/: Ενας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, του Γιώργου σ· Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). Τα αινίγµατα του Σύµπαντος και n πορεία της Ελλάδας, οι κατακτήσεις της επιστήµης και n ανθρώπινη µοίρα. 
-j Ano την αυτοεκτίµηση στον εγωισµό, του Χόρχε Μπουκάι *· (opera). Ενα συνεχές παιχνίδι του Αργεντινού γιατρού µε τις έννοιες του φόβου, της εκτίµησης, της αυτοεκτίµπσπς, του εγωκεντρισµού. 
Q Εγκώµιο της απραξίας, του Φρανσουά Ζυλιέν • (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). Η αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη. 
g Ο Σπινόζα και n τέχνη της ευτυχίας, του Τόµας Μπαλταζάρ • (Μελάνι). Πώς να µεταµορφώσουµε τη θλίψη σε χαρά, την εξάρτηση σε πίστη στον εαυτό µας; 
1Π Προσοχή, δαγκώνει, του Αρκά (Γράµµατα). Ενα άλµπουµ µε το γνωστό µαύρο, αλλά σπινθηροβόλο χιούµορ του Αρκά. 

Συµβουλές προς τους νέους για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που συναντούν. 

Ενα ανορθόδοξο βιβλίο αυτοβοήθειας µε ανελέητο χιούµορ. 

Αυτή την εβδοµάδα Λογοτεχνία l. 
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Με λένε Ντάτα, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). To ετήσιο εκδοτικό ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλητπς συγγραφέως. 
Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ο ντετέκτιβ Χάρι Χόλε έρχεται αντιµέτωπος µε τους σκοτεινότερους δαίµονες του. Ο τελευταίος χορός, της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). ∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους και οτα χωριά της χώρας. 
To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. Αρωµα βανίλιας, της Ρένας Ρώσση-ΖαΤρη (Ψυχογιός). Ενα µυθιστόρηµα που ανακατεύει µυρωδιές και γεύσεις, ξυπνάει µνήµες και προσφέρει αγάπη. Ενας γάτος που τον έλεγαν Μποµπ, του James Bowen (Anubis). Πώς ένας τετράποδος φίλος µπορεί v' αλλάξει τη ζωή σου. 
To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο (Λιβάνης). Ενα κάλεσµα για να συλλογιστούµε τις αρχές και την ανθρωπιά µαξ-  To µήλο βγήκε αη' τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα (∆ιόπτρα). Ενα αναγνωστικό αγχολυτικό, κόντρα στην κατάθλιψη των ηµερών. Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης Θεοδωρίδου (Ψυχογιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταραγµένα χρόνια. 

Ενα συνεχές παιχνίδι του Αργεντινού γιατρού µε τις έννοιες του φόβου, της εκτίµησης, τηςαυτοεκτίµησης, του εγωκεντρισµού. 
Ενης Γάτος mro W Ulcvcrr* 

1O 1^84»του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). * To τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και το όνειρο. 

Πώς ένας τετράποδος φίλος µπορεί v' αλλάξει τη ζωή σου. 

Αυιή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου». Επιµέλεια; ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

www.clipnews.gr


