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

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Ianos (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 
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Οσο αντέχει η ψυχή 
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ο άνθρωπος που έτρωγε 
ΠΟλλά TOY ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΡΤΏ 

(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Ερωτας πόλεµος 
ΤΗΣ ΚΑΙΤΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ταξιδεύοντας στον χρόνο 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΙΡΙΣ 
(Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες) 

Η κυρία µε τα µαύρα 
ΤΗΣ ΜΓΓΣΗΣ DC. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ 
(ΕκδόσειςΤετράγωνο) 

Μια ζωή πολλές φορές 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΗ 
(ΕκδόσειςΛυµπέρη) 

Για την αγάπη 
της γεωµετρίας 

ΤΗΣ ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Μάργκινους µόριους 
ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΛΚΓΓΗ 
(Εκδόσεις Ζήτη) 

To νήµα της βικτορια χισλοπ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Κισµέτ: ∆εκατρείς ιστορίες 
αγάπης toy ραϊνερ µαρια ριλκε 

(Εκδόσεις Νεφέλη) 

Σενάριο γάµου 
τουτζεφρυ ευγενιδη 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

To πρόβληµα Σπινόζα 
toy ιρβιν παλοµ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Κυνηγοί κεφαλών 
τουτζονεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

To τραγούδι της φωτιάς και 
του πάγου, Βιβλίο 3 (Θύελλα 

από ατσάλι, Αί τόµος) 
toy τζορτζ ρ. ρ. µαρτιν 
(Εκδόσεις Anubis) 

Τελευταία θυσία 
τησ ριζελ µιντ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Η λέσχη των αθεράπευτα 
αισιόδοξων 

toy ζαν-µισελ γκεναπα 
(Εκδόσεις Πόλις) 

To κορίτσι που εξαφανίστηκε 
τησ τζιλιαν φλιν 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Η καταστροφή ως ευκαιρία 
toy χρηστου γιανναρα 
(Εκδόσεις ianos) 

Time out 
toy στελιου ραµφου 
[6κδόθΘς Αρµός) 

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

toy αλλαν περσυ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη 
τησ µαρωσ βαµβουνακη 
(E<5:cc ς Ψυχογιός)  

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
toy aptoyp σοπενχαουερ 
(Ειίδοσεις Ποτάκη) 

Από την άγνοια στη σοφία 
toy xopxe µπουκαϊ 
(E.5cjci;0:era)  

Η µαγεία της ροντα µπερν 

Κωνσταντινούπολη: 
Η Πόλη των απόντων 

του αλεξανδρου µασσαβετα 
(E:<Scrt.; Πατάκη) 

Παγκόσµιος Μινώταυρος 
toy πανη βαρουφακη 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 
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