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Πεζογραφία
ουρανός απ© άλλους τόπους
Σωτήρης Δημητρίου
Mια σχεδόν εκατόχρονη γυναίκα από την
Ήπειρο. Δεν της φτάνει –κατά τα λόγια
της– ο ουρανός για χαρτί, θέλει ουρανούς
κι απ’ άλλους τόπους. Πολλές φορές έχεις
την αίσθηση πως τη γλώσσα της την κινεί
ουράνιος υποβολέας. Τραγουδιστή πηγή
πλαγιάς που άνθισε κάποια µακρινή άνοιξη
και µαράθηκε στις µέρες µας.
σελ. 584 | 22,20 €

ΠροΣοΧΗ: εποχιακή
διέλευση βατράχων
Γιώργος Σκαμπαρδώνης
«Τα διηγήµατα αυτά µοιάζουν µε
κάλεσµα σε έναν µικρόκοσµο µυθικό
και µαγεµένο, ολόκαρδο αλλά και
ενδοστρεφή, σπαρµένο µε εκπλήξεις…
Είναι σπουδαίος πεζογράφος επειδή
επιτρέπει στη γλώσσα να φανερώσει
τους απίθανους τρόπους επιβολής της
πάνω στην πραγµατικότητα».

Σικελικό ειδύλλιο
Σώτη Τριανταφύλλου
Δυτική Σικελία, 1956. Ένας βιασµός, τρεις
µαφιόζικες δολοφονίες. Ο Ντε Ματέις βρίσκει τον
σικελικό τρόπο θανάτου· η Κοντσέττα αρνείται να
συµµορφωθεί µε τον σικελικό τρόπο ζωής.
.σελ. 304 | 14,90 €

Λίνα Πανταλέων, Η Καθημερινή
σελ. 240 | 13,30 €

Έξω απ© τα δόντια
Άρης Αλεξάνδρου
«Δεν ανήκω σε κανένα κόµµα και σε
καµιά πολιτική οργάνωση. Δεν είµαι
µέλος καµιάς εκκλησίας. Δεν είµαι
οπαδός καµιάς θρησκείας».
Κείµενα δηµοσιευµένα σε διάστηµα
σαράντα χρόνων (1937-1975) από τον
συγγραφέα του «Κιβωτίου».
σελ. 288 | 17,70 €

ο κύριος Τέλειος
O βασιλιάς της
X.Α. Χωμενίδης
18η XIΛίαΔα
«Σου άρπαξε τη γυναίκα!»
Μου ανήκε η Ελένη; Δεν µας ανήκει τίποτα.
Τη στιγµή µόνο έχουµε. Ωραίο ήταν το δειλινό
που το ’σκασε η Ελένη µε τον Μενέλαο. Ωραίο
ήταν το χάραµα που ανοίχτηκε στο πέλαγος µε
τον Πάρη, παραδοµένη στη θεϊκή χαρά της.
σελ. 416 | 19,70€

Θανάσης Χειμωνάς
Πώς είναι να ερωτεύεσαι ένα
κορίτσι, αλλά εκείνο να είναι
δεσµευµένο µε τον κύριο Τέλειο;
Ο Φώτης θα συναντήσει τον κύριο
Τέλειο στο πρόσωπο του αντίζηλού
του Αδριανού Σωφρονίου. Και
η ιστορία θα εξελιχθεί κάπως
ανορθόδοξα και οπωσδήποτε
απροσδόκητα…
σελ. 176 | 10,90 €
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Πεζογραφία
Άντρες χωρίς άντρες
Νίκος Δαββέτας
Η µεταπολεµική Ελλάδα όπως την
έζησαν ένας αφανής παρακρατικός και ο
µονάκριβος γιος του.
«Ο Δαββέτας έγραψε το πιο σύνθετο
και συνάµα το πιο άρτιο µυθιστόρηµά του».
Λίνα Πανταλέων, Η Καθημερινή
σελ. 240 | 12,70 €

Στη σκοτεινή πλευρά του
φεγγαριού

Όταν κοιμούνται οι φίλοι μου

Mια παλιά ιστορία

Αύγουστος Κορτώ

Έλενα Χουζούρη

Μια ιστορία για τη νοσταλγία και τον καηµό
της αδικηµένης νεότητας, ένας ύµνος στην
άσβεστη φλόγα της φιλίας.
Ακόµα κι όταν κλαίω και πονάω, τους
φίλους που κοιµούνται δεν ξυπνάω.
Φίλος θα πει η καρδιά σου σ’ άλλο στήθος.
σελ. 328 | 15,50 €

Μια εν ψυχρώ εκτέλεση στους
δρόµους της Αθήνας του 1989, δυο
άντρες αντιµέτωποι µε το παρελθόν.

H ερευνήτρια
Μισέλ Φάις

«Ένα γενναίο µυθιστόρηµα που
επιχειρεί απαντήσεις σε αυτό που µας
καίει πολύ».
Ελισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή
σελ. 224 | 11,10 €

Bραβείο μυθιστορήματος
περ. «ο αναγνώστης»
«Ο ήρωας που ερευνά η ηρωίδα του Φ.
είναι κάποιος που πασχίζει να γράψει,
βγαλµένος από το λογοτεχνικό αλλά και
το ιστορικό σύµπαν της Ευρώπης των
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα,
ακριβέστερα µία από τις πιο εµβληµατικές
µορφές του. Η εργογραφία του Φραντς
Κάφκα, οι ήρωές του, οι µύχιες πλευρές
του, η σχέση µε τον πατέρα, οι συγγραφείς
που τον επηρέασαν…»
Δήµητρα Γκρους, Athens Voice
σελ. 272 | 15,50 €

οι ρετσίνες του βασιλιά

Η ζωή και οι θάνατοι
της αλεξάνδρας Δελλή

Ισίδωρος Ζουργός

Ελένη Κατσαμά

27η XIΛίαΔα

Ένα αποµονωµένο ορεινό χωριό τη
δεκαετία του ’50.
Ένα µικρό κορίτσι που υφαίνει το
πεπρωµένο της, γνωρίζοντας πότε θα
έρθει ο θάνατος.
Ένας κόσµος που αλλάζει ραγδαία,
καθώς το φως φυτρώνει απ© το χώµα.

Ένα µυθιστόρηµα για την ερηµιά της εξουσίας, µια
συνοµιλία µε τον βασιλιά Ληρ κι ένα κλείσιµο του
µατιού στον µεθυσµένο κόσµο του Γαργαντούα.
«Στον Ζουργό βρίσκει ο αναγνώστης έναν
εκπληκτικό ανατόµο της ανθρώπινης ψυχής…»
Άσπα Λαθούρα-Κοκορδάτου, ΕΦΣΥΝ

σελ. 264 | 12,20 €

σελ. 456 | 19,70 €
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Πεζογραφία
Τα κορδόνια

Άμστερνταμ

Ντομένικο
Σταρνόνε

Ίαν ΜακΓιούαν
Μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος
Μπαμπασάκης

Μτφρ. Σταύρος
Παπασταύρου

Bραβείο Booker

«Το πιο λεπταίσθητο
και δυνατό βιβλίο του
Ντοµένικο Σταρνόνε,
του πιο αθόρυβου
κορυφαίου Ιταλού
συγγραφέα σήµερα».

«Ένα σκοτεινό
αριστούργηµα, µια
διαχρονική ιστορία ηθικού
διλήµµατος µεταµφιεσµένη
σε ψυχολογικό θρίλερ».
The New York Times

The New York Times

«Ο ΜακΓιούαν
αποδεικνύεται µια από τις
πιο ξεχωριστές φωνές
της Μεγάλης Βρετανίας.
Συναρπαστικό και
απολαυστικά σαρκαστικό!»

«Ένας σύντοµος,
εξαιρετικός στοχασµός
για τον γάµο, την πίστη,
την εντιµότητα και την
αλήθεια».
Kirkus Reviews

Chicago Tribune

σελ. 216 | 12,20 €

Η εξομολόγηση

σελ. 248 | 12,20 €

Το τρένο των
παιδιών

Jessie Burton
Μτφρ. Mυρτώ
Καλοφωλιά

Βιόλα Αρντόνε

«Ένα αριστούργηµα
για την αυτονοµία
της γυναίκας και
τους κοινωνικούς της
ρόλους».

«Στο ίδιο ράφι µε το
Confiteor του Ζάουµε
Καµπρέ, την Καρδερίνα
της Ντόνα Ταρτ και την
Τετραλογία της Νάπολης
της Έλενα Φερράντε.
Το Τρένο των παιδιών το
διάβασα µονορούφι...
Ένα µυθιστόρηµα ήδη
κλασικό, κι ας είναι
ολόφρεσκο».

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού

Irish Tatler

«Ένα υπέροχο
µυθιστόρηµα
συναισθηµάτων,
κλιµακούµενης
πλοκής, εξερεύνησης
της λογοτεχνικής
δηµιουργίας».

Στέφανος Τσιτσόπουλος,
Athens Voice
σελ. 304 | 14,40 €

Madame Figaro
σελ. 576 | 19,90 €

ίστορία μιας
καθωσπρέπει
οικογένειας

Η απατηλή ζωή
των ενηλίκων

Ρόζα Βεντρέλλα

Μτφρ. Δήμητρα Δότση

Μτφρ. Δήμητρα Δότση

«Για άλλη µια φορά η
Φερράντε συνέλαβε όχι µια
ιστορία αλλά έναν ολόκληρο
κόσµο».

«Η γραφή της είναι τραχιά,
δυνατή, γεµάτη συναίσθηµα
και µνήµη, καθώς
περιγράφει σε βάθος τη
ζωή της µικρής Μαρίας που
µεγαλώνει µαθαίνοντας να
προφυλάσσει τον εαυτό της
από τις απειλές της ζωής».
Corriere della Sera

«Η Βεντρέλλα είναι η
Φερράντε του Μπάρι».
La Gazzetta del Sud
σελ. 384 | 17,70 €

Έλενα Φερράντε

Il libraio

«Η Νάπολη είναι εκεί από
την αρχή, καθώς και, πράγµα
που είναι πιο σηµαντικό,
αυτός ο άρρηκτος,
πολυσύνθετος, οδυνηρός
δεσµός των παιδιών µε τους
γονείς τους».
La Repubblica
σελ. 432 | 18,80 €
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Πεζογραφία
Η πλεξούδα
Λετισιά Κολομπανί
Μτφρ. Γιάννης Στρίγκος
«Τρεις γυναίκες αντιµέτωπες µε ακραίες
προκλήσεις στα τέσσερα σηµεία του
ορίζοντα, οι µοίρες τους πλεγµένες σε
µια στιλπνή πλεξούδα, ένα καθηλωτικό
Publishers Weekly
βιβλίο...»
σελ. 272 | 13,30 €

Η κομψότητα του σκαντζόχοιρου

Έτσι αρχίζει το κακό

Μυριέλ Μπαρμπερύ

Xαβιέρ Μαρίας

Μτφρ. Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη

Μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου

«Όπως όλες οι µεγάλες ιστορίες, θα σας
µατώσει την καρδιά, θα σας θυµίσει όµως
επίσης πως υπάρχουν φορές στη ζωή που αξίζει
Chicago Sunday Times
να πονάµε».

«Φαίνεται πως δεν υπάρχει τίποτα που να
µην µπορεί να καταφέρει µε τη µυθοπλασία
του ο Μαρίας. Δεν είναι παράξενο που το
όνοµά του αναφέρεται διαρκώς ως επόµενο
Kirkus Reviews
βραβείο Νόµπελ».

«Όλη η ιστορία χτίζεται πάνω σε δύο
χαρακτήρες – θα τους ερωτευθείτε και τους δυο
κεραυνοβόλα!»
Washington Post

σελ. 624 | 20,90 €

Το σπίτι της σιωπής

.σελ. 408 | 18,80 €

Ορχάν Παμούκ

γκιακ

Μτφρ. Παναγιώτης Αμπατζής

Δημοσθένης Παπαμάρκος

«Τρεις γενιές µιας περίεργης
οικογένειας, που όλοι φαίνεται
να ζουν στο παρόν και στο
παρελθόν, στην ιστορία, στην
καθηµερινή πραγµατικότητα
και στα απεριόριστα και
ταυτόχρονα περιορισµένα
σύµπαντα του µυαλού τους».

Bραβείο ακαδημίας αθηνών
Βραβείο περ. «ο αναγνώστης»
«Γκιακ» θα πει αίµα, δεσµός
συγγένειας, φόνος για λόγους
εκδίκησης, φυλή. Οκτώ διηγήµατα
µε ήρωες στρατιώτες που
πολέµησαν στα άγρια πεδία
των µαχών στη Μικρά Ασία και
επιστρέφουν οριστικά αλλαγµένοι
στον τόπο τους στη Λοκρίδα.

New York Times
σελ. 448 | 19,90 €

σελ. 208 | 11,90 €

Η ζωή που μένει
Mια απίθανη ιστορία αγάπης

Ζαν-Πολ Ντιντιελοράν
Μτφρ. Σταύρος Παπασταύρου
«Η ζωή που µένει θα µπορούσε
να παροµοιαστεί µε ένα µπαλόνι
ευτυχίας και συναισθηµάτων, που
µόλις το αγγίξουµε σπάει κι οι
συγκινήσεις απελευθερώνονται
και µας πληµµυρίζουν».

ζαμπόρ ή οι ψαλμοί
Καμέλ Νταούντ
Μτφρ. Γιάννης Στρίγκος
«Μια υπέροχη ωδή στη δύναµη
της αφήγησης από µια σύγχρονη
Σεχραζάτ».
New York Times Book Review

«Πλούσιο, λυτρωτικό, προκλητικό,
θα κερδίσει όλους τους λάτρεις
της λογοτεχνίας».
Publishers Weekly

La livresse des mots
σελ. 256 | 12,20€

σελ. 400 | 17,70 €
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Πεζογραφία, ΣυγΧρονοί κΛαΣίκοί
O Άγγλος
ασθενής

Πύλη εισόδου

Μάικλ Οντάατζε

ΜεγαΛο κραΤίκο
ΒραΒείο γραΜΜαΤΩν

Mάρω Δούκα

Μτφρ. Άννα
Παπασταύρου

10η XIΛίαΔα
Σαράντα χρόνια µετά την
Αρχαία σκουριά, ένα βιβλίο
τοµή, που αναζητεί από την
αρχή τη βαθύτερη αιτία και τον
άλλο τρόπο, την άλλη φόρµα
και τη διαφορετική σύµβαση.

Golden Booker
Το εµβληµατικό βιβλίο
που πρωτοκυκλοφόρησε
το 1992, τιµήθηκε µε
το Βραβείο Μπούκερ,
µεταφράζεται έκτοτε
συνεχώς σε όλον τον
κόσµο και το 2018
τιµήθηκε µε το Golden
Booker, το ειδικό
βραβείο για το καλύτερο
βιβλίο στα πενήντα
χρόνια του θεσµού.

«Η Αφεντούλα Μπακάλογλου
ίσως συνιστά τη σπουδαιότερη
µυθιστορηµατική φιγούρα της
M.Δ.».
Eλισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή
σελ. 344 | 17,70 €

ο φύλακας στη σίκαλη

σελ. 432 | 18,80 €

Τζ. Ντ. Σάλιντζερ

Τελευταίος
σταθμός
Άουσβιτς

Μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου
Αξεπέραστη ελεγεία της
εκρηκτικής εφηβείας, ο Φύλακας
στη σίκαλη συλλαµβάνει µοναδικά
τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου
να συνδεθεί µε τους άλλους και
το χαοτικό αίσθηµα απώλειας της
παιδικής ηλικίας.

Μαρτυρία
γραμμένη μέσα
στο στρατόπεδο
(1943-1945)

Έντυ ντε Βιντ

σελ. 312 | 16,60 €

Μτφρ. Μαργαρίτα
Μπονάτσου
«Η ένταση και
αυτός ο χαρακτήρας
του επείγοντος το
καθιστούν µοναδικό».
Irish Times
σελ. 304 | 13,30 €

Το ωραίο καλοκαίρι
Cesare Pavese
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου

Έξι βαλίτσες
Μάξιμ Μπίλλερ
Μτφρ. Πελαγία Τσινάρη
«Ένας περίτεχνα
επεξεργασµένος
πολύτιµος λίθος. Κάθε
τόσο εµφανίζεται µια
διαφορετική πτυχή,
αναδύεται µια άλλη
λάµψη. Κλείνει µέσα
του µια ολόκληρη
εποχή, µε όλη της τη
σκληρότητα, δοσµένη µε
αινιγµατική σαφήνεια.
Αριστοτεχνικός – ή,
µάλλον, όχι: άριστος και
µεγάλος τεχνίτης ο Μάξιµ
Μπίλλερ».
Ρόµπερτ Μενάσσε
σελ. 224 | 11,80 €

Το Ωραίο καλοκαίρι είναι η
σύντοµη ιστορία της Τζίνια και
της Αµέλια – µια κοριτσίστικη
φιλία, ένα ερωτικό τρίγωνο, ένα
λαϊκό ροµάντζο.
σελ. 144 | 7,70 €

Άντα ή Πάθος
Ένα οικογενειακό χρονικό

Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Μτφρ. Μυρτώ
Αναγνωστοπούλου
«Ένα σπουδαίο έργο τέχνης,
ακτινοβόλο και µαγευτικό, που
επιβεβαιώνει τη δύναµη του
έρωτα και της φαντασίας».
The New York Times Book Review
σελ. 672 | 24,00 €
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Πεζογραφία, kpItIkH, αυΤοΒίογραφία
Τα «κρυμμένα» ημερολόγια

Η φάρμα των ζώων

Ίων Δραγούμης

Τζορτζ Όργουελ

Εισαγωγή - Επιμέλεια - Σχόλια

Μτφρ. Κυριάκος Ντελόπουλος
Εισαγ. Μάλκολμ Μπράντμπερυ

Νώντας Τσίγκας
Τα «κρυµµένα» ηµερολόγια (Οκτώβριος
1912 - Αύγουστος 1913) αφορoύν µια
κρίσιµη ιστορική περίοδο: Ο διπλωµάτης Ίων
Δραγούµης υπηρετεί ως έφεδρος δεκανέας
πεζικού, αποσπασµένος µε ρόλο πολιτικού
συµβούλου στο Γενικό Επιτελείο.

«Η ιστορία που αφηγείται ο Όργουελ
δεν αντανακλά µόνον την πολιτική
οξυδέρκεια του συγγραφέα· είναι και
µια από τις θεµελιώδεις αλληγορίες
του καιρού µας».

σελ. 448 | 17,70 €

σελ. 208 | 8,80 €

Μ.Μ.

Η ελιά και η φλαμουριά
Δημοσθένης Κούρτοβικ
Η «Ελλάδα της Μεταπολίτευσης»
µεταµορφώθηκε µε πολύ γοργό ρυθµό. Γνώρισε
µεγάλες κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές,
δέθηκε στενότερα µε τον έξω κόσµο, βρέθηκε
αντιµέτωπη µε πρωτόγνωρες προκλήσεις,
έχασε παλιές βεβαιότητες, αναζητεί καινούργιες
σταθερές, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την
ταυτότητά της.
σελ. 360 | 17,70 €

εξήντα χρόνια τρύγος...
Γιάννης Μπουτάρης
σε συνεργασία με
τη Μαρία Μαυρικάκη

«Σκυµµένος πάνω από ηµερολόγια τρύγου
και παλιές φωτογραφίες, αναπολώ τη
διαδροµή µου σε αµπελώνες και κελάρια,
σε δάση και καταφύγια, σε ταβέρνες και
ρεστοράν για να πουλήσω κρασιά, σε µπαρ
και µπουζούκια, σε οµάδες Ανώνυµων
Αλκοολικών, σε ατέλειωτα ταξίδια...»
σελ. 368 | 16,60 €

1984
Τζορτζ Όργουελ
Μτφρ. Aνδρέας Παππάς
Εισαγ. Jean Seaton

Ημερολόγια ταξιδιού
Αλμπέρ Καμύ
Μτφρ. Νίκη Dougé, Μαρία Roblin
Ηνωµένες Πολιτείες, άνοιξη του 1946: ως
δηµοσιογράφος ανακαλύπτει τη «θαυµαστή
απανθρωπιά» του Νέου Κόσµου. Νότια Αµερική,
καλοκαίρι του 1949: ως επίσηµος καλεσµένος παλεύει
µε τους προσωπικούς του δαίµονες και ανακαλύπτει
τον άλλο Τρίτο κόσµο...
σελ. 168 | 9,90 €

Το 1984 πρωτοεκδόθηκε το 1949.
Περιέγραφε τότε ένα σκοτεινό
µέλλον, µε τους ανθρώπους
σκλάβους µιας τυραννικής Αρχής.
Παραµένει σταθερά επίκαιρο για
τον τρόπο µε τον οποίο σκιαγραφεί
τις προσπάθειες περιορισµού της
σκέψης και της ελευθερίας εκ µέρους
της εξουσίας, αλλά και τον εφιάλτη
των περιορισµένων δυνατοτήτων
αντίδρασης σε αυτό.
σελ. 472 | 14,40 €
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Η φυλή
Αχμέτ Ουμίτ
Μτφρ. Θάνος
Ζαράγκαλης

Aστυνομική λογοτεχνία

Ένα ταξίδι από την
Ιστανµπούλ στα βάθη της
Ανατολίας. Παµπάλαιες
εκκλησίες, οι ρίζες
του χριστιανισµού
στην περιοχή, ένα
περιβόλι από φυλές και
πολιτισµούς: Ασσύριοι,
Νουσαϊρί, Ρωµιοί,
Τούρκοι, Κούρδοι, όλοι
οι λαοί που µετέτρεψαν
σε χώρα αυτά τα εδάφη…
Ένα συναρπαστικό
και πολυεπίπεδο
µυθιστόρηµα από έναν
µεγάλο σύγχρονο
Τούρκο συγγραφέα.
σελ. 528 | 19,90 €

ο μάγειρας του «αλκυόνη»
Αντρέα Καμιλλέρι
Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού
Η γολέτα «Αλκυόνη» είναι ένα πλοίο-φάντασµα, «είχε
τη συνήθεια να παραµένει ελάχιστα στο λιµάνι και να
εξαφανίζεται». Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει στο κύτος του:
Xαρτοπαικτική λέσχη; Πορνείο µε προκλητικές συνοδούς
πολυτελείας; Ή µήπως κάποιο άλλο δυσάρεστο µυστικό;
σελ. 304 | 11,10 €

Άγρια όνειρα
θα © βλεπα
Μισέλ Μπυσσί
Μτφρ. Μυρτώ Καλοφωλιά
Στο Άγρια όνειρα θα ‘βλεπα
–µε τέσσερα ταξίδια,
στο Μόντρεαλ, στο Σαν
Ντιέγκο, στη Βαρκελώνη
και στην Τζακάρτα, και
ένα κατοπτρικό παιχνίδι
ανάµεσα στο 1999 και το
2019– ξεδιπλώνεται µια
αριστοτεχνική παρτιτούρα
πάθους και σασπένς, στον
ρυθµό των πιο δυνατών
χτύπων της καρδιάς.
Ο Μισέλ Μπυσσί, από
τους πιο αγαπηµένους
συγγραφείς της Γαλλίας,
στις καθηλωτικές ιστορίες
του συνδυάζει την ψυχική
ένταση µε την ακρίβεια
της συναισθηµατικής
περιγραφής.

ο σταυρός
Η τριλογία του Μπάιερ - Βιβλίο τρίτο

Ίνγκαρ Γιόνσρουντ
Μτφρ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη
«Ο Γιόνσρουντ συνθέτει αριστοτεχνικά ένα
δυνατό, πολυεπίπεδο κατασκοπευτικό δράµα, που
ξεπερνάει τα όρια του είδους».
εφηµ. Aftenposten, Νορβηγία

«Το βιβλίο αυτό θα σας κάνει να χάσετε τον ύπνο
σας. Αλλά αξίζει τον κόπο».
εφηµ. Jydske Vestkysten, Δανία
σελ. 584 | 19,90 €

σελ. 544 | 19,90 €
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Λάζαρος
Λαρς Κέπλερ
Μτφρ. Mαρία Φακίνου
Το πτώµα ενός τυµβωρύχου στο Όσλο, το
κρανίο της νεκρής γυναίκας του επιθεωρητή
Γιούνα Λίννα, η επιστροφή ενός κατά συρροή
δολοφόνου...
«Ένα από τα καλύτερα θρίλερ της χρονιάς.
Η επιτοµή της εθιστικής ανάγνωσης!»
Jeffery Deaver, New York Times
σελ. 624 | 19,90 €

Show business

ο κήπος με
τις φράουλες

Ανδρέας
Θωμόπουλος,
Πολυχρόνης
Κουτσάκης

Φίλιππος
Φιλίππου
Ένα ειδυλλιακό σπίτι µε
θέα στη θάλασσα και
κήπο µε φράουλες, µια
βαλτωµένη σχέση, ένας
θάνατος σε τροχαίο.
Ατύχηµα, αυτοκτονία ή
δολοφονία;
Ο Φ. Φ. επιχειρεί να
µιλήσει για το έγκληµα
και την τιµωρία,
έχοντας κατά νου τον
Ντοστογέφσκι, αλλά και
την Πατρίσια Χάισµιθ.

Υπάρχει ένας χώρος
όπου οι µεγαλύτεροι
ονειροπόλοι
συνυπάρχουν µε
τους µεγαλύτερους
απατεώνες. Οι πιο
αθώοι γκριζάρουν
δίπλα στους πιο
επικίνδυνους
εγκληµατίες. Καλώς
ήρθατε στη Show
Business...

σελ. 320 | 14,40 €

σελ. 352 | 15,50 €

οι μηχανορράφοι
Ουν-σου Κιμ
Μτφρ. Νίνα Μπούρη
Στη Σεούλ εγκληµατικά συνδικάτα
διαγκωνίζονται για την κυριαρχία. Πίσω
από δολοφονίες που αλλάζουν τον ρου της
Ιστορίας, βρίσκονται πάντα µηχανορράφοι.
«Ο Ταραντίνο του Kill Bill µε λογοτεχνική
The Guardian
ψυχή».
σελ. 432 | 18,80 €

Σαμποτάζ
Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε
Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη
Μάιος 1937. Ο εµφύλιος πόλεµος συνεχίζει την
αιµατηρή πορεία του στην Ισπανία, ενώ το Παρίσι
ετοιµάζεται να υποδεχτεί τη Διεθνή Έκθεση. Μια
διπλή αποστολή φέρνει τον Λορένθο Φαλκό στο
Παρίσι µε στόχο να µη φτάσει ποτέ η Γκερνίκα
που ζωγραφίζει ο Πικάσσο στη Διεθνή Έκθεση,
όπου η Δηµοκρατία θέλει να αποσπάσει τη
διεθνή υποστήριξη.
σελ. 448 | 18,80 €

Θανάσιμο αμάρτημα

Το πρώτο θαύμα

Κάρλο Λουκαρέλλι

Ζιλ Λεγκαρντινιέ

Μτφρ. Μαρία Οικονομίδου

Μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη

Υπάρχει ένα µελανό σηµείο στο παρελθόν
του επιθεωρητή Ντε Λούκα, κάτι που
στάθηκε η αιτία να πέσει θύµα εκβιασµού,
αναγκάζοντάς τον να καταδιώκει στο εξής
τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι το θανάσιµο
αµάρτηµά του.

Μια ξεχωριστή πράκτορας των µυστικών
υπηρεσιών, ένας παθιασµένος ιστορικός, µια
σειρά κλοπών ιστορικών αντικειµένων ανά την
υφήλιο. Γοητευτική ίντριγκα, ιστορία, επιστήµη
και µυστήριο µε το ανατρεπτικό χιούµορ, που
έχρισε τον Λεγκαρντινιέ έναν από τους πιο
αγαπηµένους συγγραφείς στη Γαλλία σήµερα.

σελ. 448

σελ. 576 | 19,90 €
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ΠοίΗΣΗ, αυΤοΒίογραφία, ΤεΧνΗ
Ό,τι έγινε

Άσπρα μήλα

Μαρία Λαϊνά

Δημήτρης Ελευθεράκης

Bραβείο ποίησης
περ. «ο αναγνώστης»

σελ. 40 | 7,50 €

σελ. 56 | 8,00 €

Με τον ήλιο γείτονα

Σημειώσεις για το
άγραφο

Τραγούδια του Νίκου
Γκάτσου φωτισμένα από
τον ήλιο του δημοτικού
τραγουδιού

Παυλίνα Παμπούδη
σελ. 48 | 6,50 €

Επιλογή, έρευνα, σχολιασμός

Αγαθή Δημητρούκα
σελ. 168 | 12,20 €

εικόνες για την Όπερα
αφίσες για την εθνική
Λυρική Σκηνή

Συμπληγάδες
γενεθλίων

Γιάννης & Μενέλαος
Κουρούδης

Δημήτρης Καταλειφός
σελ. 88 | 7,00 €

σελ. 366 | 35,00 €

Θα ήσουν παντελώς
ανυπεράσπιστος
Δήμητρα Κωτούλα
σελ. 96 | 12,20 €

κήτη
Σάκης Σερέφας
σελ. 120 | 10,90 €

Τώρα θα μιλήσω εγώ
Χάρης Βλαβιανός

καθαριστήριο

σελ. 80 | 6,90 €

Oρφέας Απέργης
σελ. 328 | 19,90 €

Η ανάληψις
της Παρθένου
Γιώργος Βέλτσος
σελ. 104 | 9,00 €
σελ. 352 | 14,00 €
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ίΣΤορία, αυΤοΒίογραφία, ΔοκίΜίο
αρχιεπίσκοπος
αναστάσιος
πορευόμενος

Το Άλλο Τώρα
αντιμέτωποι μ© ένα
εναλλακτικό παρόν

Γιάνης Βαρουφάκης

Συνομιλίες με τη
Νατάσα Μπαστέα
και τον Μάκη
Προβατά

Αν το 2008 είχαµε αφήσει τον
καπιταλισµό να καταρρεύσει,
θα µπορούσε να τον έχει
αντικαταστήσει σήµερα µια
αυθεντικά ελεύθερη και δίκαιη
κοινωνία; Με τι θα έµοιαζε;
Ποιοι θα την οικοδοµούσαν;.

Σκέψεις για τη ζωή, από
τα παιδικά του χρόνια ως
σήµερα, για την πορεία
του, για τις εξελίξεις στον
κόσµο γύρω µας.

σελ. 480 | 19,90 €

ίωάννης καποδίστριας
Ελένη Ε. Κούκκου
Bραβείο ακαδημίας αθηνών
Η Ελένη Ε. Κούκκου φωτίζει
πτυχές της ζωής και του έργου
του Ιωάννη Καποδίστρια και
ανατρέπει πολλές θεωρίες που
παρουσίασαν µια αρνητική εικόνα
για την προσωπικότητα και τις
πολιτικές-διπλωµατικές επιλογές
του πρώτου κυβερνήτη της
Ελλάδος.

ρίζες και θεμέλια
οδόσημα της ίστορίας
του ελληνισμού
Μαρία Ευθυμίου
σε συνεργασία με τον Μάκη
Προβατά

«Επιστρέφουµε “εκεί που
ξεκινήσαµε: στην πρώτη
θάλασσα”. Στη ρίζα µας. Αυτή που
έχει τη δύναµη να επανατοποθετεί
τις αξίες και το µέλλον µας – ως
µεµονωµένων ατόµων, αλλά και,
συνολικά, ως κοινωνίας». Μ.ΕΥ.
σελ. 264 | 12,20 €

σελ. 436 | 18,80 €

Μιλώντας
στην κόρη μου
Μια σύντομη
εξιστόρηση του
καπιταλισμού

ζευγάρια που έγραψαν
την ιστορία της
ελλάδας

Γιάνης Βαρουφάκης
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΕΡ
που κυκλοφόρησε πρώτα
στην Ελλάδα το 2014 µε
τίτλο «Μιλώντας στην κόρη
µου για την οικονοµία»
και µεταφράστηκε σε
περισσότερες από 30 χώρες.

Λένα Διβάνη
29η XIΛίαΔα
Τι ξέρουµε στην πραγµατικότητα
γι’ αυτά τα πρόσωπα; Η ιστορία
της Ελλάδας από το 1821 ως
τη χούντα αποκτά ανθρώπινο
πρόσωπο.

σελ. 216 | 11,90 €

σελ. 480 | 22,00 €

Το πικρό ποτήρι
ο καποδίστριας,
η ρωξάνδρα και η ελλάδα

ίωάννης α.
καποδίστριας,
ρωξάνδρα Σ. Στούρτζα
Μια ανεκπλήρωτη αγάπη

Λένα Διβάνη

Ελένη Ε. Κούκκου

16η XIΛίαΔα

Ο άνθρωπος Καποδίστριας υπό το
φως της ανεκπλήρωτης αγάπης
που τον έδεσε µε τη Ρωξάνδρα
Στούρτζα.

Η ιστορία ενός µοναχικού ήρωα,
του Ιωάννη Καποδίστρια, που
στέγνωσε ακόµα και την καρδιά του
για να ζήσει η πατρίδα του. Το πικρό
ποτήρι το ήπιε συνειδητά µέχρι
τέλους ο ίδιος αφήνοντας άφωνη
και «ορφανή» τη µοναδική γυναίκα
που αγάπησε.

σελ. 672 | 24,00 €

σελ. 224 | 12,20 €
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φίΛοΣοφία, ΔοκίΜίο, Βίογραφία
Το σύνδρομο της
δικτατορίας
Αλάα Αλ-Ασουάνι
Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης
«Ο Αλ-Ασουάνι είναι οικουµενικός
συγγραφέας, που µετουσιώνει τις
δικές του αγωνίες σε πανανθρώπινες
και φωτίζει µοναδικά τον πάντοτε
εκπληκτικό και κατά καιρούς σκοτεινό
και πνιγηρό κόσµο µας».
The Times
σελ. 208 | 11,10 €

Άτλας
Χόρχε Λουίς Μπόρχες
με τη συνεργασία της Μαρίας Κοδάμα

φρίντριχ νίτσε

Μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Δημήτρης
Καλοκύρης

«Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι δυναμίτης»

Μπουένος Άιρες, Ισλανδία και Μαγιόρκα,
Ελλάδα, Καλιφόρνια και Ρώµη, ο Μπόρχες
δηµιουργεί την προσωπική του γεωγραφία
από πεζά, στίχους, όνειρα και φωτογραφίες·
χαρτογραφεί ένα ταξίδι στο οποίο ο χρόνος
είναι ταυτόχρονα πεπερασµένος και άπειρος.

Μτφρ. Nίνα Μπούρη

Sue Prideaux
«Η βιογραφία που λαχταρούσε ο Νίτσε από τη µέρα
που έχασε τα λογικά του και αγκάλιασε ένα άλογο
στην πλατεία του Τορίνο το 1889!»
John Banville, The Guardian

σελ. 128 | 7,70 €

«Έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε βιογραφία:
συναρπαστική, ευφυής, συγκινητική, και συχνά
ξεκαρδιστικά αστεία».
Sarah Bakewell
σελ. 456 | 24,00 €

φρίντα κάλο
60 μαθήματα για μια ελεύθερη ζωή

Η ανθρώπινη κατάσταση

Άλλαν Πέρσυ

Hannah Arendt

Μτφρ. Μαρία Παλαιολόγου

Μτφρ. Πέτρος Γεωργίου

Στο πρώτο βιβλίο που ερµηνεύει τη Μεξικανή
καλλιτέχνιδα ως δασκάλα της τέχνης της
ζωής, ο Άλλαν Πέρσυ παρουσιάζει 60
καθηµερινά µαθήµατα για να ανακαλύψουµε
τα χρώµατα της δικής µας ύπαρξης, να
τολµήσουµε να ζήσουµε τη ζωή που εµείς
επιθυµούµε αντί να εκπληρώνουµε τις
προσδοκίες των άλλων..

Το εµβληµατικό έργο της πολιτικής και
κοινωνικής θεωρίας σε νέα µετάφραση.

σελ. 224 | 10,90 €

σελ. 512 | 22,90 €

«Υπάρχουν φορές που ένα βιβλίο µού
δίνει την εντύπωση ότι έχει γραφτεί ειδικά
για µένα... Η Ανθρώπινη κατάσταση ανήκει
σε αυτά, τα λίγα και εκλεκτά».
W.H. Auden

Δέος για τη ζωή
Η σκέψη του μεγάλου ανθρωπιστή
μέσα από κείμενα της περιόδου
1905-1965

Αλβέρτος Σβάιτσερ
Μτφρ. Θοδωρής Τσομίδης
Πρόλογος: Σταύρος Ζουμπουλάκης
σελ. 160 | 7,50 €
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ίΣΤορία, ΔοκίΜίο
Eπιδημίες και
κοινωνία

Το ολοκαύτωμα

Frank Μ. Snowden

Laurence Rees

Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη

Μτφρ. Μενέλαος Αστερίου

Πρόλογος Κυριάκος
Πιερρακάκης

«Όποιος θέλει να διαβάσει
µια συγκλονιστική ερµηνεία
του πώς και γιατί συνέβη το
Ολοκαύτωµα, η οποία αντλεί
από τις πιο πρόσφατες µελέτες
και ενσωµατώνει µοναδικές
µαρτυρίες, δεν πρέπει να
χάσει το εξαιρετικό βιβλίο του
Laurence Rees».

Μια νέα ιστορία

Με ποιον τρόπο τα µαζικά
ξεσπάσµατα λοιµωδών
νόσων διαµόρφωσαν την
κοινωνία, από τον Μαύρο
Θάνατο µέχρι σήµερα;
«Αφήγηση γιγαντιαίου
εύρους που απλώνεται
σε πολλούς αιώνες και
ηπείρους και παράλληλα
επιχειρεί να εξηγήσει µε
ποιους τρόπους επέτρεψαν
οι κοινωνικές δοµές στις
νόσους να ευδοκιµήσουν».

Ian Kershaw
σελ. 600 | 28,00 €

Δεν συνεμορφώθησαν
προς τας υποδείξεις

New Yorker

Η ομηρία και οι
ιδεολογικοπολιτικές
συγκρούσεις ελλήνων
αξιωματικών στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης
του Άξονα, 1941-1945

σελ. 704 | 32,00 €

H τριακονταετής
γενοκτονία
ο αφανισμός των
χριστιανικών
μειονοτήτων της
Τουρκίας,
1894-1924

Παναγιώτης Δημουλέας
Γιάννης Πριόβολος
σελ. 192 | 9,90 €

Benny Morris,
Dror Ze’ev
Μτφρ. Μενέλαος
Αστερίου
Αποκαλυπτικό
και βασισµένο σε
εκτεταµένη έρευνα,
το βιβλίο αυτό
επαναπροσδιορίζει
τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβανόµαστε ένα
από τα πιο αποτρόπαια
γεγονότα της σύγχρονης
ιστορίας..
σελ. 672 | 32,00 €

Ποιες
μεταρρυθμίσεις;
κυβερνώντας υπό
εξωτερική πίεση

Καλλιόπη Σπανού
Πώς λειτούργησε στην
πράξη η µεταρρυθµιστική
προσπάθεια στην Ελλάδα
το 2010-2018, υπό τον
έλεγχο των δανειστών; Πώς
συναντήθηκαν οι έξωθεν
πιέσεις µε τις εγχώριες
προτιµήσεις (και δυσκολίες
µεταβολής) πολιτικής;
σελ. 352 | 19,90 €

εθνική ολοκλήρωση
και διχόνοια
Η ελληνική
περίπτωση
Γιώργος Θ.
Μαυρογορδάτος
Κάθε έθνος περνάει από
τη διαδικασία της «εθνικής
ολοκλήρωσης», που
περιλαµβάνει συνήθως την
απελευθέρωσή του από
«ξένο» ζυγό και την ενοποίησή
του στο πλαίσιο ενός
ανεξάρτητου εθνικού κράτους.
σελ. 272 | 13,30 €

Μικρή ιστορία της
αρχαίας ελλάδας
P.J. Rhodes
Μτφρ. Πέτρος Γεωργίου
Εξερευνά ευρύ φάσµα θεµάτων,
όπως η επική σύγκρουση µε την
Περσία, η οδυνηρή αντιζηλία
ανάµεσα στη Σπάρτη και στην
Αθήνα, ο θεσµός της δουλείας,
η ιθαγένεια και η εθνικότητα,
η θρησκεία και η φιλοσοφία,
η λογοτεχνία και οι εικαστικές
τέχνες.
σελ. 384 | 17,70 €
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ψυΧοΛογία, αυΤοΒεΛΤίΩΣΗ, οίκονοΜία
ο θεραπευτικός εαυτός
Μαθαίνοντας να θωρακίζουμε
το ανοσοποιητικό μας σύστημα
για πάντα

Deepak Chopra,
Rudolph E. Tanzi
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου
σελ. 496 | 19,90 €

φυσική θεραπεία

Risotti

Δρ. Andreas Michalsen

Πάνος Ιωαννίδης

Μτφρ. Πελαγία Τσινάρη

«Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα βιβλίο συνταγών.
Ναι, θα βρείτε τις συνταγές µου. Ναι, θα βρείτε
κάποιες από τις ιδέες µου. Κυρίως όµως θέλω
να βρείτε τον δρόµο για να δηµιουργήσετε
το δικό σας ριζότο. Σε αυτό το βιβλίο εγώ θα
σας δείξω τον τρόπο, θα σας εξηγήσω τη
φιλοσοφία, αλλά την προσωπικότητα θα τη
βάλετε εσείς. Εγώ θα σας δείξω το πώς κι
εσείς θα δηµιουργήσετε το θέλω σας».

«Ως καθηγητής Κλινικής Φυσικοπαθητικής
Θεραπευτικής στην κλινική Charité του
Βερολίνου και διευθυντής του Κέντρου
Φυσικοπαθητικής Θεραπευτικής στο νοσοκοµείο
Immanuel του Βερολίνου, θεωρώ καθήκον µου
να µεταδώσω στο ευρύ κοινό τη γνώση για τις
µεγάλες δυνατότητες της φυσικοπαθητικής – να
γεφυρώσω το χάσµα που ανοίγεται ανάµεσα στη
high-tech ιατρική και στην εµπειρική γνώση».

Πάνος Ιωαννίδης
σελ. 336 | 35,00 €

σελ. 480 | 19,90 €

κάθε μέρα σεφ

Η ευφράδεια της
σαρδέλας
Μπιλ Φρανσουά

Μενού και συνταγές
για 4 εποχές

Μτφρ. Αγγελική Τσέλιου

Βαγγέλης Δρίσκας

Φάλαινες µουσικοί, ο µπακαλιάρος
που ανακάλυψε την Αµερική, η
σαρδέλα και ο κόκκινος τόνος,
τι τραγουδούν τα χτένια του
Ατλαντικού κι άλλες εκθαµβωτικές
ιστορίες. Κατάδυση στα βάθη
της Επιστήµης και της Ιστορίας,
καταβύθιση σε έναν θαυµαστό
αθέατο κόσµο.

Η 10η έκδοση του κλασικού
βιβλίου του Βαγγέλη Δρίσκα.
Ολοκληρωµένα µενού,
δηµιουργική κουζίνα για τις
τέσσερις εποχές, επιλογές
κρασιών, τεχνικές.
σελ. 176 | 24,75 €

σελ. 248

καθαρό σπίτι,
καθαρό μυαλό
Σουκέι Ματσουμότο
Μτφρ. Ρηγούλα Γεωργιάδου
«Αυτό το γοητευτικό βιβλίο
προσφέρει συµβουλές για την
καθαριότητα του σπιτιού, καθώς
και συναρπαστικές γνώσεις ως
προς τη βουδιστική προσέγγιση
της ζωής, η οποία στις υπερβολές
της σύγχρονης κοινωνίας
αντιπαραθέτει τον ουσιαστικό
σεβασµό στον προσωπικό µας
χώρο και στα αντικείµενα που µας
Τhe Guardian
περιβάλλουν».

Πανικός
Η μεγάλη εξέγερση
μέσα μας

Κώστας Γκοτζαμάνης
Μια διαφορετική,
αποτελεσµατική θεραπευτική
προσέγγιση για την επιδηµία του
21ου αιώνα.
σελ. 192 | 9,90 €

σελ. 160 | 7,90 €
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ΧίουΜορ
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σελ. 416 | 18,80 €

Σε αυτό το εµπεριστατωµένο βιβλίο, που πρέπει να διαβαστεί µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ο Bill Gates παρουσιάζει ένα πλήρες, εφαρµόσιµο –και από όλους
κατανοητό– σχέδιο για το πώς µπορούµε να επιτύχουµε τον στόχο της µηδενικής
εκποµπής αερίων εγκαίρως, ώστε να αποφύγουµε µια κλιµατική καταστροφή.

«Έγραψα αυτό το βιβλίο όχι απλώς επειδή βλέπω
το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής.
Βλέπω και την ευκαιρία να το λύσουµε».
BILL GAtES

www.patakis.gr
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