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Σε ουτή τη οτήλη παρουαιάζονταικάθεεβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο τοεπταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Κωνσταντινίδη^ (Θεσσαλονίκη) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Χορεύουν οι ελέφαντες 
the σοφιασ νικολαϊδου 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Ολοι φοβούνται 
τον έρωτα 

τησ m ap ωσ βαµβουνακη 
(Εκδόσεις Αρµός) 

Ο γιος του δασκάλου 
toy γιαννη ξανθουλη 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία 
toy πετρου µαρκα ρη 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδη) 

Γκασταρµπάιτερ, 
η οδυνηρή φυγή 

τησ ελενησ αρτζανιδου 
(Εκδόσεις Manus Scripta) 

Ασυνήθιστη πρόταση 
toy πωργου πολυρακη 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Πικρό γλυκό λεµόνι 
τησ σοφιασ βοϊκοy 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ανεµώλια 
toy ισιδωρου ζουργου 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ζαφειρένια µάτια 
τησ σοφιασ ηλιαδου 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Πενήντα πιο σκοτεινές 
αποχρώσεις του γκρι 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 

τησ ε.λ.τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο µύθος της θεάς Τύχης 
toy χορχε µπουκαϊ 
(Εκδόσεις Opera) 

1Q84 (Βιβλίο 1) 
toy χαρουκιmoypakami 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Η τριλογία του Βερολίνου 
τουφιλιπκερ 
(Εκδόσεις κέδρος) 

The Last Dance 
and Other Stories 

τησ victoria hislop 
(Εκδόσεις Headline Review) 

Ο χιονάνθρωπος 
toy tzo νεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Ενας ξαφνικός θάνατος 
τησ τζ. κ. ροουλινγκ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

The Twelve 
toy justin crown 
(Εκδόσεις Orion) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

15λεπτα γεύµατα 
τουτζεϊµι ολιβερ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

To ηµερολόγιο ενός σπασίκλα / 
Στους δύο τρίτος δεν χωρεί (Βιβλίο 7) 

τουτζεφκινι 
(Εκδόσεις Ψυχογι 60 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; 
toy φραγκουλη σ. φραγκου 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Ο δαγκωµένος κουραµπιές 
toy γιαννη eeρβeta 
(Εκδόσεις Επόµενος Σταθµός) 

To απαγορευµένο βιβλίο 
toy αρη δηµοκιδη 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Ο Ελληνας βεζίρης 
τησ εστέρ ντοναλντσον τζενκ! νσ 
(Εκδόσεις Αιώρα) 

Ο Καλλίστρατος 
και το χωράφι της καρδιάς 

τησ βασ1λ1κησ νευροκοπλη 
(Εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία) 

Ο γαργαληστής 
toy δηµητρη µπασλαµ 
(εκδόσεις Επόµενος Σταθµός) 

Ο βάτραχος στο ντιβάνι 
toy ροµπερτ ντε µπορντ 
(Εκδόσεις Καλέντη) 
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