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To βιβλιοπωλείο 
Οκεανός προτείνει... 
Τα δέκα καλύτερα της εβδοµάδας: 

Τα ορόσηµο οτη ϊ«ή µβς 
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m 

1. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ME ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 
Ρόµπερτ Ρόουλανι Σµιθ, 
Εκδ. Ψυχογιός 
Από τη γέννηση µέχρι το 
θάνατο, τα mo δυνατά 
µυαλά της Ιστορίας έχουν 
αφιερώσει άπειρο χρόνο 
προσπαθώντας να εντοπίσουν 

την πραγµατική 
σηµασία που έχουν τα 
ορόσηµα στη ζωή µας 

2. TO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Παύλος Τσίµας, Εκδ. Μεταίχµιο 
To ηµερολόγιο ενός ταξιδιού, ο γύρος του κόσµου της 
κρίσης µέσα σε τρία χρόνια. 

3. ΣΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ 
π. Φιλόθεος Φάρος, εκδ. Αρµός 
Προκλήσεις και προοπτικές στη µέση ηλικία. 

4. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Μεταξία Κράλλη, Εκδ. Ψυχογιός 
Μέσα σ' ένα καλοκαίρι, τρεις ερωτικές ιστορίες θα 
πλεχθούν κάτω από τον ήλιο. Τρία ζευγάρια θα συναντηθούν, 

θα ενωθούν και θα συγκρουστούν µε 
πάθος. 

5. TO ΝΗΜΑ 
Victoria Hislop, Εκδ. ∆ιόπτρα 
Η ιστορία δυο ανθρώπων που έζησαν στην πιο ταραχώδη 

περίοδο της ιστορίας της θεσσαλονίκης. 

6. ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ! 
Νίκος Μπογιόπουλος, Εκδ. Λιβάνη 
Οι υπαίτιοι της κρίσης και το "χρέος" της ανατροπής 
τους: Μια ευγενική απάντηση στους πραιτωριανούς 
των µνηµονίων. 

7. ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 
Asa Larsson, Εκδ. Μεταίχµιο 
Σκοτεινά µυστικά αναδύονται από το παρελθόν και οι 
ήρωες της ιστορίας, παγιδευµένοι σε µια σατανική 
πλεκτάνη, θα αναγκαστούν να αντιµετωπίσουν έναν 
δολοφόνο µε απρόβλεπτα και αξεδιάλυτα κίνητρα. 

8. ΝΙΤΣΕ: 99 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Άλλαν Πέρσυ, Εκδ. Πατάκη 
Από την καθηµερινή ζωή µέχρι τον κόσµο των επιχειρήσεων, 

n φιλοσοφία του Νίτσε µπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά αποτελεσµατικός σύµβουλος σε 

κάθε δύσκολη στιγµή. 

9. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΕΙ 
Μαρία Τζιρίτα, Εκδ. Ψυχογιός 
n Αλέκα δεν ήταν ένας συνηθισµένος άνθρωπος. 
Ήταν ένας άγγελος που έπεσε στη Γη κατά λάθος, µια 
γυναίκα που ήξερε µόνο να αγαπάει... 

10. Η ΤΕΧΝΗ TOY ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ∆ΙΚΙΟ 
Άρτουρ Σοπενχάουερ, Εκδ. Πατάκη 
Ένα οργισµένο κείµενο που αυτοπροβάλλεται σαν 
οδηγός επικράτησης οποιουδήποτε αντιπάλου. 
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