
Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΑ
Ημερομηνία: Κυριακή, 20-03-2011
Σελίδα: 11
Μέγεθος: 291 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 127770
Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

ΕΥΠΩΛΗΤΑ Σεαυτήτη στήλη παρουσιάζονται κάθεεβδομάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σημειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο το επταήμερο που πέρασε. 

Σήμερα τα βιβλιοπωλεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Παπασωτηρίου 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1 οι αγγελιαφοροι του πεπρωμενου 
της Χρυσηίδας Δημουλίδου 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

2 οταν αγαπασ ειναι για παντα 
της Μαρίας Τςιρίτα 
(εκδόσεις Ψυχογιός) ' 

3 ολα σου τα 'maga, μα ξεχασα 
m ια λεξη 
του Δημήτρη Μπουραντά 
(εκδόσεις Πατάκη) 

4 τα φυλα χωρισ φυλλα 
της Ελπίδας Σ. 
(εκδόαειςΤόπος) 

5 η συμφωνια των ονειρων 
του Νίκου θέμελη 
(εκδόσεις Μεταίχμιο) 

6 επι σκηνησ χωρισ προβα 
του Δημήτρη Μπουραντά 
(εκδόσεις Πατάκη) 

7 λιακάδες και θύελλες 
της Μαίρης Μανδάλη 
(εκδόσεις Παπαδόπουλος) 

8 πεσ μου αν me θυμασαι 
της Σόφης θεοδωρίδου 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

9 η θαλασσα μασ 
του Ευάγγελου Μαυρουδή 
(εκδόσεις Κέδρος) 

1 ελευθερια 
του Τςόναθαν Φράνςεν 
(εκδόσεις Ωκεανίδα) 

to νησι 
της Βικτόρια Χίσλοπ 
(εκδόσεις Διόπτρα) 

ο θολοσ 
του Στϊβεν Κινγκ 
(εκδόσεις Bell) 

ο οδοιπόρος 
του Φερνάντο Πεσσόα 
(εκδόσεις Νεφέλη) 

τα παιδια του σταλιν 
του Owen Matthews 
(εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί) 

6 σκετη αναρχια 
του Γοϋντι Αλεν 
(εκδόσεις Bell) 

7 η παρηγορια τησ φιλοσοφιασ 
του Αλαίν ντε Μποττόν 
(εκδόσεις Πατάκη) 

8 ερεβαν 
του Ζιλμπέρ Σινουά 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

9 ο δρομοσ των δακρυων: φυλλα 
πορειασ III 
του Χόρχε Μπουκάι 
(εκδόσεις Opera) 

M ΕΛΕΤΕΣ, ΔΟΚ1M t A, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

η τραπεζα: πωσ η coldman sachs 
κυβερνα τον κοσμο 
του Marc Roche (εκδόσεις Μεταίχμιο) 

δηλωστε εξυπνα, 20τί 
του Χρήστου Δ. Μελά 
(εκδόσειςΣάκκουλαΑντ. N,) 

μεγαλωνοντασ μεσα στην ελληνικη 
οικογενεια 
του Ματθαίου Γιωσαφάτ 
(εκδόσεις Αρμός) 

to δογμα του σοκ 
της Μαάμι Κλάιν (εκδόσεις Λιβάνη) 

ο μαύρος κυκνος: ο αντίκτυπος του 
εξαιρετικα απροβλεπτου 
του Νασίμ Ταλεμπ (εκδόσεις Φερενίκη) 

υπο to μηδεν 
tuv T. θεοδωρόπουλου, Π. Μάρκαρη, 
Π. Μανδραβέλη, Β. ΠαπαΒασιλείου 
(εκδόσεις Ωκεαν(δα) 

ί05 πραγματα που εμαθα στη σχολη 
αρχιτεκτονικησ για τη συνθεση 
της Ολγας Παπαλοπούλου 
(εκδόσεις Παπασωτηρίου) 

καθε μερα λιγο πιο κοντα 
του ΙρΒιν Γιάλομ 
(εκδόσεις Αγρα) 

νιτσε: 99 μαθηματα 
καθημερινησ φιλοσοφιασ 
του Αλλον θέρου 
(εκδόσεις Πατάκη) 
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