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Σι αυτή τη στήλη παρ θυσιάζονται κάβε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήρεις 
'" π 6 u ο η µ ε ιώθ η κα v ο ε ε ya β i β λ.'ton ωλύο το £πτα η µεµσπ ο u- π έ ρα a ε. 

ΣΉΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Κωνσταντινίδη ς (Θεσσαλονίκη) 
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To µήλο βγήκε 
αη' τον Παράδεισο 

τησ ελενασ ακριτα 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Ας είµαστε µια φορά 
ευτυχισµένοι 

τησ λιασ µεγαλου-σεφεριαδη 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής 
της αλκυονης παπαδακη 
(εκδόσεις Καλέντη) 

Με λένε Ντάτα 
τησ λενασ manta 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Η καρδιά θυµάται 
τησ καιτη! οικονοµου 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Τα χέρια της Αφροδίτης 
toy γιαννη µαρη 
(εκδόσεις Αγρα) 

Ουρανόπετρα: 
Η δωδέκατη γενιά 

toy γιαννη καλπουζου 
(εκδόσεις.Μετάίχµιο) 

Σικελικός εσπερινός 
τησ ισµηνησ καπανταη 
(εκδόσεις Καστανιώτη) 

To σπίτι των σκιών 
τησ χρυση ιδασ δηµουλιδου 
(εκδόσεις Ψυχογιό^  

Inferno 
toy ηταν µπραουν 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ο τελευταίος χορός 
τησ βικτορια χισλοπ 

. (εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Inferno 
toy dan brown 
(εκδόσεις Bantam Press) 

Last Dante 
and Other Stories 

τησ victoria hislop 
(εκδόσεις Headline) 

Bring up the bodies 
τησ hilary mantel 
(εκδόσεις Harper Collins) 

ΥπόθεσηJacob 
toy william lan day 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα). 

Η λεοπάρδαλη 
τουτζο νεσµπο 
(εκδόσεις Μεταίχµιο). 

Wedding Night 
τησ sophie kinsella 
(εκδόσειςΤΏ^ννοΓία1) 

Εγκληµα 
στη Βαρκελώνη 

toy anton iο hill 
(εκδόσεις Πατάκη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑι 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Γιάννα 
τησ γιαννασ αγγελοπουλου-δασκαλακη 
(εκδόσειςΛιβάνη) 

Ano την α οτοε κτί µη ση στον εγωισµό 
toy χορχε µπουκ αϊ 
(εκδόσεις Opera) 

Η Ελένη Ψυχούλη 
µαγειρεύει του καλού καιρού 

τησ ελενησ ψυχουλη 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Μιλώντας στα παιδιά µου 
για την πραγµατικά επιτυχηµένη 
προσωπική και επαγγελµατική ζωή 

toy δηµητρη µπουραντα 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Η πρόκληση της διαδοχής 
toy στρατου σιµιτζη 
(εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη) 

To πορτρέτο ενός ηγέτη (Κ. Μητσοτάκης) 
toy θαναση διαµαντοπουλου 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Γιατί το Βυζάντιο 
τησ ελενησ γλυκ ατζη-αρβελεp 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

i v || η αύρα της Σανέλ toy paul morand 
l*jP (εκδόσεις Αγρα) 

Πώς ο Γούντι Αλεν µπορεί να αλλάξει 
τη ζωή σας 

toy ερικ βαρτζµπεντ 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 
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