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Σε αυτή τη οτήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκανσεένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία IANOS 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ασυνήθιστη πρόταση 
toy γιωργου πολυρακη 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Εναντίον 
toy ντινου χριστιανοπουλου 
(Εκδόσεις IANOS) 

Ο κόσµος στα µέτρα του 
toy χρηστου a. χωµενιδη 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Μια φορά κι ένα καλοκαίρι 
τησ µεταξι ασ κραλλη 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης 
τησ λενασ διβανη 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Η γυναίκα που ήξερε 
µόνο να αγαπάει 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΖΙ ΡΙΤΑ 

I (Εκδόσεις Ψυχογιός) 

b Ο γύρος του θανάτου 
toy θωµα kopobinh 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Ηδονή στον κρόταφο 
τησ ζυραννασ ζατελη 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Γιατί εµένα η ψυχή µου 
τησ µαρωσ δουκα 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Σενάριο Γάµου 
toy τζεφρυ ευγενιδη 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο λυτρωτής 
τουτζο νεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Toνήµα 
τησ βικτορια χισλοπ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

To πρόβληµα Σπινόζα 
toy ιρβιν παλοµ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

To τραγούδι της φωτιάς και 
του πάγου, Βιβλίο 5. 
Ο Χορός των δράκων B' 

toy τζορτζ ρ. ρ. µαρτιν 
(Εκδόσεις Anubis) 

Εντιµότατη εταιρεία 
των ντοµινικ µανοτί και οοα 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Οικογενειακά µυστικά 
τησ καµιλα λεκµπεργ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Φωτιά 
τησ σουζαν κολινσ 
(Εκδόσεις Πλατύπους) 

Να σου πω µια ιστορία 
toy χορχε µπουκαϊ 
(Εκδόσεις Opera) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Στου δρόµου τα µισά 
TOY Π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΦΑΡΟΥ 
(Εκδόσεις Αρµός) 

Ano την άγνοια στη σοφία 
TOY ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ 
(Εκδόσεις Opera) 

Παγκόσµιος Μινώταυρος 
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
TOY αρτουρ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Η καταστροφή ως ευκαιρία 
TOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 
(Εκδόσεις IANOS) 

Σταλινισµός: Η τέταρτη µονοθεϊστική 
θρησκεία 

ΤΩΝ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 
και αγγελικής κωττη 
(Εκδόσεις Αγρα) 

To τιµωρό χέρι του λαού 
TOY ΙΑΣΟΝΑ Γ. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ 
(Εκδόσεις Θεµέλιο) 

Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε 
TOY ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΠΟΠΟΥΛΟΥ 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Αλέξανδρου Ισλα: η ζωή µου 
TOY ΝΙΚΟΥ ΣΤΑθΟΥΛΗ 
(Εκδόσε;ς Οδός Πανός) 
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