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To βιβλιοπωλείο 
Οκεανός προτείνει... 
Τα δέκα καλύτερα της εβδοµάδας1. 

ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΛΟΣ 
Τζούλιαν Μπάρνς, 
Εκδ. Μεταίχµιο 
Ένα µυθιστόρηµα γραµµένο 

για τις ατέλειες και 
τις σκοτεινές κόγχες της 
µνήµης. 

2. ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ 
Μάρω ∆ούκα, Εκδ. Πατάκης 
∆εκαεπτά πεζογραφήµατα για την κρίση, την αλληλεγγύη, 

τη µνήµη και την τέχνη. 

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 
Γιάννης Βαρουφάκης, Εκδ. Λιβάνη 
Η αφήγηση των αιτιών που οδήγησαν σε κρίση όλο 
των πλανήτη. 

4. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ME ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 
Ρόµπερτ Ρόουλαντ Σµιθ, Εκδ. Ψυχογιός 
Από τη γέννηση µέχρι το θάνατο, τα πιο δυνατά µυαλά 
της Ιστορίας έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνο προσπαθώντας 

να εντοπίσουν την πραγµατική σηµασία που 
έχουν τα ορόσηµα στη ζωή µας. 

5. TO ΝΗΜΑ 
Victoria Hislop, Εκδ. ∆ιόπτρα 
Η ιστορία δυο ανθρώπων που έζησαν στην mo 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. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 
Camilla Lackberg, Εκδ. Μεταίχµιο 
To πτώµα ενός µικρού κοριτσιού στα δίχτυα ενός 
ψαρά συγκλονίζει την τοπική κοινωνία... 

8. ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ 
Φανή Πανταζή, Εκδ. Ψυχογιός 
Μάγια και Αντιγόνη... ∆ύο γυναίκες σε τραγικά αδιέξοδα. 

Είναι ο έρωτας λυτρωτής ή µήπως κάποιες 
φορές γίνεται τραχύς και βίαιος δυνάστης; 

9. ΣΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ 
π. Φιλόθεος Φάρος, εκδ. Αρµός 
Προκλήσεις και προοπτικές στη µέση ηλικία. 0. 

Ο ΝΙΤΣΕ ΑΠΟ TO ΑΛΦΑ ΩΣ TO ΩΜΕΓΑ 
Κατερίνα Σχινά, Εκδ. Μεταίχµιο να 

αλφαβητάρι για τον κορυφαίο Γερµανό φιλόοφο. 

Οκεανός προτείνει... 
Τα δέκα καλύτερα της εβδοµάδας: 

2. ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ 
Μάρω ∆ούκα, Εκδ. Πατάκης 
∆εκαεπτά πεζογραφήµατα για την κρίση,λεγγύη, 

τη µνήµη και την τέχνη. 

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 
Γιάννης Βαρουφάκης, Εκδ. Λιβάνη 
Η αφήγηση των αιτιών που οδήγησαν σε 
των πλανήτη. 

4. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ME ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 
Ρόµπερτ Ρόουλαντ Σµιθ, Εκδ. Ψυχογιός 
Από τη γέννηση µέχρι το θάνατο, τα πιο δυντης 

Ιστορίας έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνοθώντας 
να εντοπίσουν την πραγµατική σηµέχουν 

τα ορόσηµα στη ζωή µας. 

5. TO ΝΗΜΑ 
Victoria Hislop, Εκδ. ∆ιόπτρα 
Η ιστορία δυο ανθρώπων που έζησαν στην 
χώδη περίοδο της ιστορίας της θεσσαλονίκ6. 

ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ! 
Νίκος Μπογιόπουλος, Εκδ. Λιβάνη 
Οι υπαίτιοι της κρίσης και το "χρέος" της αντους: 

Μια ευγενική απάντηση στους πραιτωτων 
µνηµονίων. 

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 
Camilla Lackberg, Εκδ. Μεταίχµιο 
To πτώµα ενός µικρού κοριτσιού στα δίχψαρά 

συγκλονίζει την τοπική κοινωνία... 
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Μάγια και Αντιγόνη... ∆ύο γυναίκες σε τραγιξοδα. 

Είναι ο έρωτας λυτρωτής ή µήπως 
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ΜΟΥ ης 

για την κρίση, την αλληχνη. ΡΟΣ  

Λιβάνη  
οδήγησαν σε κρίση όλο ΑΤΩΝΑ κδ. 

Ψυχογιός ατο, 
τα πιο δυνατά µυαλά ει 

άπειρο χρόνο προσπαραγµατική 
σηµασία που 

µας. ρα υ 

έζησαν στην mo ταραης 
θεσσαλονίκης.  

ΗΛΙΘΙΕ! 
Λιβάνη  
"χρέος" της ανατροπής η 
στους πραιτωριανούς αίχµιο τσιού 

στα δίχτυα ενός  
κοινωνία... ός αίκες 

σε τραγικά αδιέτής 
ή µήπως κάποιες ος 

δυνάστης; µός τη 

µέση ηλικία. Σ 

TO ΩΜΕΓΑ µιο υφαίο 

Γερµανό φιλόργου 

156, Σπάρτη 0 
24844 @gmail.com δοµάδας: ΟΙΟ 

ΤΕΛΟΣ άρνς, ιο ρηµα 

γραµατέλειες 
και  

κόγχες της , 

την αλλη 

κρίση όλο νατά 

µυαλά 
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