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Σε αυτή τη στήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία ianos 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

"ΕΝ Η 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Οσο αντέχει η ψυχή 
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ MANIA 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ονειρεύτηκα 
το δολοφόνο σου 

ΤΗΣ ΑΓΤΕΛΙΚΗΣ Ν1ΚΟΛΟΥΛΗ 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Για τ* όνειρο 
πώς να µιλήσω 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

013ος επιβάτης 
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Ερωτας πόλεµος 
ΤΗΣ ΚΑΓΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Μια ζωή πολλές φορές 
τησ ελενασ ΜΑΚΡΗ 
(Εκδόσεις Λυµπέρη) 

Μικροί άγγελοι 
ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΤΡΗ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

To γυάλινο ρόδο 
της Ευαγγελίας ευσταθιου 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Ο άνθρωπος που έτρωγε 
ΠΟλλά TOY αυγουστου KOPTO 

(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
tou VKpi ΤΗΣ Ε.Λ.ΤΖΕΪΜΣ 

(Εκδόσεις Πατάκη) 

To νήµα 
ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Οι προσκεκληµένοι 
TOY ΓΠΕΡ ΑΣΟΥΛΙΝ 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Βόρειο Σέλας 
ΤΗΣΤΖΕΝΙΦΕΡ ΝΤΟΝΕΛΙ 
(Εκδόσεις Ωκεανίδα) 

Ο χορός του γλάρου 
TOY ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΛΕΡΙ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Η λέσχη των αθεράπευτα 
αισιόδοξων 

TOY ΖΑΝ-ΜΙΙΕΛ ΓΚΕΝΑΣΙA 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Μνήµες 
της Κωνσταντινούπολης 

TOY ΑΧΜΕΤ ΟΥΜΠ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

To κορίτσι που εξαφανίστηκε 
ΤΗΣΤΖΙΛΙΑΝ ΦΛΙΝ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Να σου πω µια ιστορία 
TOY ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ 
(Εκδόσεις Opera) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
toy aptoyp σοπενχαουερ 
(Εκδοτε.i ~α-άκη) 

Οσκαρ Ουάιλντ: 99 µαθήµατα για µια 
ευτυχισµένη ζωή εδώ και τώρα 

toy αλλαν περσυ 
(Εκδόσες Πατάκη) 

Η καταστροφή ως ευκαιρία 
toy χρηστου γιανναρα 
(Εκδόσεις IANOS) 

Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη 
τησ µαρωσ bamboynakh 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Παγκόσµιος µινώταυρος 
toy πανη βαρουφακη 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Time out: η ελληνική αίσθηση 
του χρόνου toy ςτελιου ραµφου 

(Εκδόσεις Αρµός) 

Νίτσε: 99 µαθήµατα καθηµερινής 
φιλοσοφίας 

toy αλλαν περσυ 
(Εκδοσε ς Πατάκη) 

You speak Greek you just don't know it 
τησ annie stefanides 
(Εκδόσεις IANOS) 

Ano την άγνοια τη σοφία 
toy χορχε µπουκαϊ 
(Εκδόσεις Opera) 
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