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1 τζοναθαν 
φρανζεν 
ελευθέρια 
Εκδόσεις Ωκεανίδα 

Ιουμπερτο εκο το κοιμητήριο της πραγας Εκδόσεις 

Ψυχογιός 

3 γουιλιαμ βολμαν κεντρικη ευρωπη Εκδόσεις 

Κέδρος 
4 ροναλντ ντορκιν η αυτοκρατορία του νομου Εκδόσεις 

Ευρασία 

5 τζουλια γκρεγκσον το λουλούδι της κριμαιας Eκδόσεις 
Διόπτρα 

6 βασιλης αλεξακης η πρωτη λέξη Eκδόσεις Εξάντας 7Η / η μαρκ ροκ τραπεζα Eκδόσεις 

Μεταίχμιο 
8 χαρης βλαβιανος τα σονέτα της συμφοράς Eκδόσεις 

Πατάκη 

9 ιρβιν γιαλομ κάθε μέρα λίγο πιο κοντά Eκδόσεις 
Άγρα 10 

Ματθαίος γιωσαφατ μεγαλωντας στην ελληνικη οικογένεια Eκδόσεις 

Αρμός ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας αμαλιας στον πατερά της, τόμοι α' 

& β' Μτφρ.-Επιμέλεια: 
Βάνα Μπουσέ, 

Μιχαέλ Μπουσέ 
Σελ.: 891 (τ. Α'), 888 (τ. Β'), τιμή: 62,00 Βιβλιοπωλείον της Εστίας Στο βιβλίο αυτό 

δημοσιεύονται 
για πρώτη φορά οι επιστολές που έστειλε η βασίλισσα Αμαλία στον πατέρα της από την Ελλάδα. Αποτελούν μοναδική ιστορική πηγή και 

I συγχρόνως γοητευτικό ανάγνωσμα που διαθέτει όλες τις χάρες του χρονικού, καθώς αναλύονται τα γεγονότα που συγκλόνισαν τη συγκεκριμένη εποχή. σωτηρης παστακας γιαννης η. παππας ανθολογία ιταλικής ποίησης - 

il bel paese: ταξίδι στην ομορφη χωρά Σελ.: 

463, τιμή: 22,00 

Οδός Πανός 

Η παρούσα έκδοση είναι ένα μικρό ανθολόγιο μιας μεγάλης κοινής μας αγάπης: της ιταλικής γλώσσας. 

I Δεν έχει αξιώσεις πληρότητας. Ο 

Γιάννης Η. Παππάς με συνάντησε πάνω σε κοινές αγάπες και χρόνια τώρα οι διαδρομές μας, διαγράφοντας ελλειπτικούς κύκλους, συναντήθηκαν επιτέλους σ' αυτό το βιβλίο». izzet 

celasin μαύρος ουρανος, μαυρη θάλασσα Μτφρ.: 

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη Σελ.: 444, τιμή: 19,00 Εκδόσεις Πόλις 

~^~Ι Το χρονικό της Τουρκίας από τη Ματωμένη 

I Πρωτομαγιά του '77 έως το πραξικόπημα 

Cĵ wmî iMu 1 του Εβρέν το 1980, και η ιστορία ενηλικίωσης ενός αγοριού. Παράλληλα, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και η Κωνσταντινούπολη. Μια δραματική ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανθρωπιά, νοσταλγία, μια ερωτική επιστολή προς την ίδια την Πόλη. 

fenbyJonathan συμμαχία Μτφρ.: 

Φωτεινή Λεβεντάκου Σελ.: 
576, τιμή: 30,00 Εκδόσεις Γκοβόστη Η πραγματική ιστορία τού πώς τρεις ηγέτες (Τσόρτσιλ, Στάλιν, 

Ρούζβελτ) κέρδισαν τον πόλεμο και οριοθέτηΙσαν την ειρήνη. Συγχρόνως, η αυξανόμενη αντιπαράθεση ΑνατοΙλής-Δύσης οδηγούσε στον 

Ψυχρό Πόλεμο, μεταξύ των ανερχόμενων υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής 

Ένωσης, ενώ η άλλοτε κραταιά Βρετανία πάσχιζε να διατηρήσει τη θέση της στους ισχυρούς του κόσμου. γιαν μαρτελ βεατρικη & βιργιλιος Μτφρ.: Μπελίκα Κουμπαρέλη Σελ.: 256, τιμή: 14,40 Εκδόσεις Ψυχογιός 

Μαρτέλ 

s 

II Ο 
Χένρι, διάσημος συγγραφέας, λαμβάνει επιστολή από έναν αναγνώστη, συγγραφέα ενός θεατρικού με ήρωες τον Βιργίλιο, 

I μια μαϊμού, και τη Βεατρίκη, έναν γάιδαρο. Για να τον βοηθήσει μπαίνει στον κόσμο του και μέσα από τη συγκινητική διαδρομή των δύο ζώων βρίσκεται ενώπιον σοβαρών ερωτημάτων για τη ζωή και την τέχνη. ή δια» εκδοτικό ημερολόγιο 

27/04/2010 
• Το Passport και οι εκδόσεις 

Κέδρος σάς προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων του Ευάγγελου 

Μαυρουδή, Η θάλασσά μας και 

Ένωση και Πρόοδος υπό · το Ινστιτούτο Goethe τον γενικό τίτλο 

Επιστροφή στη 

Σμύρνη. Καραΐσκου 119, πλ. Κοραή, Πειραιάς, 8:30 μ.μ. και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου φύλο@έρευνα σε επιμέλεια της 

Ντίνας Βαΐου και της Μαρίας 

Στρατηγάκη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Γερμανίδα 

Γκαμπριέλε Γένερτ, η μεταφράστρια του βιβλίου Ιωάννα Μεϊτάνη και οι πανεπιστημιακοί Αλεξάνδρα 

Χαλκιά, Αναστασία Λαδά και 

Δήμητρα Μακρυνιώτη. Ομήρου 14-16, 7:00 μ.μ. Επιμέλεια: Χρύσα Γιαμουρίδου 
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