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

1.01 ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
Χρύσα ∆ηµουλίδου, 
Εκδ. Ψυχογιός 
Οι τρεις υποσχέσεις που 
έδωσε στον πατέρα της 
ήταν αυτό που κράτησε n 
Μυρτάλη και ρίζωσαν σαν 
γερό δέντρο στην καρδιά 

της. 

2. ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ TO ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ΣΟΥ 
Αγγελική Νικολούλη, Εκδ. Καστανιώτη 
Μια νεαρή και όµορφη κοπέλα εξαφανίζεται µες στη 
νύχτα. Στη µικρή επαρχιακή πόλη, αστυνοµία και ντόπιοι 

λένε ότι χάθηκε στο δρόµο του εύκολου χρήµατος. 
Βασισµένο σε αληθινή ιστορία. 

3. ΕΡΩΤΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Καίτη Οικονόµου, Εκδ. Ψυχογιός 
Ο έρωτας µπορεί να είναι φονιάς, µπορεί να είναι, 
όµως, και λυτρωτής. Αν είναι αληθινός, δε χάνεται 
ποτέ. Προδίδεται, κρύβεται, υποχωρεί αλλά τελικά 
επιστρέφει φέρνοντας µαζί του τη σωτηρία και τη 
ζωή. 

k. 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... 

5. ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ 
∆ηµήτρης Στεφανάκης, Εκδ. Ψυχογιός 
Ένα κοσµοπολίτικο µυθιστόρηµα µε συναρπαστική 
δράση, παρασκήνιο και Κατασκοπεία. 

6. Η ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ TOY ΚΥΡΙΟΥ VALDEZ 
Andrew Nicoll, Εκδ. ∆ιόπτρα 
Ένας διάσηµος συγγραφέας που τα έχει όλα και πως 
αλλάζει n ζωή του όταν στερεύει από έµπνευση. 

7. TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 
Τζίλιαν Φλίν, Εκδ. Μεταίχµιο 
Πόσο καλά πιστεύεις πως γνωρίζεις αυτόν που αγαπάς; 

Αυτό πρέπει να αναρωτήθηκε ο Νικ Νταν το 
πρωινό της πέµπτης επετείου του γάµου του διαπιστώνοντας 

ότι n σύζυγος τουΈιµι έχει εξαφανιστεί. 

8. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Χόρχε Μπουκάι, Εκδ. Opera 
Η ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από την άγνοια, 
αη' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, όπου δε φτάνουµε 

ποτέ. 

9. TIME OUT 
Στέλιος Ράµφος, Εκδ. Αρµός 
Πως Βιώνει ιον χρόνο ο µέσος Νεοέλληνας και πως 
συνδέεται αυτό το γεγονός µε τη σηµερινή κρήση που 
αντιµετωπίζει n χώρα µας. 

10. ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΛΟΣ 
Τζούλιαν Μπάρνς, Εκδ. Μεταίχµιο 
Ένα µυθιστόρηµα γραµµένο για τις ατέλειες και τις 
σκοτεινές κόγχες της µνήµης 
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