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Editorial
της Ευαγγελίας Τζιάκα

Καλώς ήρθατε,
στον πρώτο επίσημο κατάλογο του Writers’ Agency της 
Bookguru.gr. Ο κατάλογος αυτός καθώς και όλα τα βιβλία 
της εταιρείας μας έχουν φιλοτεχνηθεί με πολύ αγάπη και με-
ράκι. Tα βιβλία μας αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας που 
καταβάλλεται καθημερινά από όλους εμάς στην Bookguru.gr, 
για ποιοτική επένδυση σε αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία 
και συγγραφή. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στους ανα-
γνώστες μας βιβλία μοναδικά και ξεχωριστά στο είδος τους 
με γνώμονα την αγωγή και την καλλιέργεια της ψυχής και του 
νου.

Ως agency συγγραφέων, εκτός από την ανάδειξη βιβλίων, 
στοχεύουμε και στην ανάδειξη νέων συγγραφικών ταλέντων 
και προσωπικοτήτων μέσα από την δημιουργία συγγραφικού 
brand για καθέναν από τους συγγραφείς που μας εμπιστεύο-
νται! Στην Bookguru.gr θεωρούμε ότι ο συγγραφέας ανήκει 
στον πολιτισμό και έτσι τον αντιμετωπίζουμε και εμείς! Επο-
μένως, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με συγγραφείς που 
ξεχωρίζουν για την ευαισθησία τους, την καλλιέργεια τους, 
τις αξίες τους και φυσικά για την πένα τους!

Τα βιβλία που φέρουν την υπογραφή μας αλλά και την στήριξη 
μας δεν είναι απλώς μερικές λέξεις γραμμένες και τυπωμένες 
σε μερικές σελίδες λευκές…

Κάθε μας βιβλίο είναι ένα ταξίδι! Ένα ταξίδι ψυχής και γνώ-
σης. Κάθε μας παραμύθι είναι αφορμή σκέψης και διδαχής! 
Ψυχαγωγούμε τα παιδιά σεβόμενοι την παιδικότητα και την 
αθωότητα της ηλικίας! Ψυχαγωγούμε τους ενήλικες με βιβλία 
που σέβονται τον αναγνώστη ενώ παράλληλα τον οδηγούν 
στην αυτοβελτίωση. Η αυτοβελτίωση και ο εξευγενισμός της 
ψυχής, άλλωστε, αποτελούν, θα λέγαμε, τους απώτερους 
στόχους και σκοπούς του πολιτιστικού και πολιτισμικού γί-
γνεσθαι!

Τον ίδιο ακριβώς σκοπό υπηρετεί και το Writers’ Agency 
Βοokguru.gr. Στην Bookguru πιστεύουμε ότι το βιβλίο είναι 
πολιτισμός και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε καθόλη τη δι-
αδικασία έκδοσης του. Υποστηρίζουμε και εκπροσωπούμε 
συγγραφείς που διέπονται από το αξιακό σύστημα του αν-
θρώπινου ιδεώδους ενώ κάθε μας εκδήλωση και κάθε μας 
παρουσίαση αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική πρότα-
ση αφού μέσα από αυτήν συνδυάζουμε την παρουσίαση βιβλί-
ων με διάφορες μορφές τέχνης.

Από αγάπη για τον πολιτισμό και ειδικά τον ελληνικό, στη-
ρίζουμε τους νέους Έλληνες συγγραφείς προσπαθώντας να 
προωθήσουμε τα βιβλία τους τόσο σε ελληνικό επίπεδο όσο 
και σε διεθνές μέσω της Amazon εντάσσοντας στο πρόγραμ-
μά μας οργανωμένες δράσεις προκειμένου να γίνουν οι συγ-
γραφείς μας γνωστοί στο εξωτερικό.
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Η υπηρεσία της Bookfilm αναδεικνύει την γενικότερη διάθεση 
αλλά και φιλοσοφία μας για περαιτέρω διάχυση του έργου των 
συγγραφέων μας, αφού δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του 
βιβλίου σε σενάριο καθώς και η κινηματογραφική μεταφορά 
του σε ταινία μικρού μήκους είτε πρόκεται για animation είτε 
πρόκειται για ντοκιμαντέρ είτε για μυθοπλασία!

Τέλος, ως λάτρεις των νέων μορφών του βιβλίου έχουμε 
εντάξει, από την αρχή σχεδόν της δημιουργίας του Writers’ 
Agency Βοokguru.gr, την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου σε 
epub και σταδιακά και το audiobook καθώς πιστεύουμε ότι 
έτσι δίνουμε την δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση 
στο ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικούς τρόπους. Οι λόγοι που 
στη Βοokguru.gr υιοθετούμε αυτές τις δύο διαφορετικές μορ-
φές, το epub όσο και το  audiobook είναι οι εξής: Από την μια 
παρέχουμε πιο οικονομικές και γρήγορες λύσεις για αγορά 
του ίδιου βιβλίου με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και από την άλλη δίνουμε πρόσβαση σε ανθρώπους με προ-
βλήματα όρασης να ακούσουν το βιβλίο που επιθυμούν ανε-
μπόδιστα ενώ  μειώνουμε το κόστος παραγωγής  προστατεύ-
οντας παράλληλα το περιβάλλον.

Τα βιβλιοπωλεία που θα μας εμπιστευτούν έχουν να κερδί-
σουν πολλά:
Πρώτον, επωφελούνται από την δημιουργία μιας μακρο-
χρόνιας επαγγελματικής σχέσης και συνεργασίας. Τα βιβλι-
οπωλεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, γνωρίζουν ήδη ότι 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρουσιάσεών μας, με 
εκτενείς αναφορές σε αυτούς και διάχυση του ονόματος τους 
στον τύπο.
Δεύτερον, παρέχουμε στα βιβλιοπωλεία διαδικτυακή στήριξη 
μέσα από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όπως live streaming 
υπηρεσίες, δημιουργία γραφιστικών για social media (λογότυ-
πο, διαφημιστικά σποτ, εικόνες για Instagram και Facebook) 
καθώς και περαιτέρω συμβουλευτική.
Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα δημοσιογραφικής κάλυψης με 
συνεντεύξεις και άρθρα για νέες αφίξεις στα βιβλιοπωλεία 
τους μέσα από το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό portal www.
pigipaideias.gr.
Τέταρτον, τα βιβλιοπωλεία μπορούν να αγοράζουν τα βιβλία 
του καταλόγου με 55% έκπτωση με αντικαταβολή.  

Τοποθετώντας στα ράφια σας τα βιβλία μας καταλαβαίνετε ότι 
δεν διαφημίζετε ακόμα έναν εκδοτικό οίκο. Τοποθετώντας 
στα ράφια σας τα βιβλία μας, αποκτάτε έναν ακόμα βασικό και 
σημαντικό συνεργάτη, ο οποίος είναι εδώ για να σας παρέχει 
λύσεις που θα σας αναδείξουν ως επαγγελματίες του χώρου!
Άλλωστε, η Bookguru.gr είναι η λύση σε κάθε συγγραφική και 
εκδοτική κρίση!
Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Bookguru.gr



77



8 bo
ok
gu

ru
8

«Θανάσιμο Παιχνίδι»
της Μάουρα Ρομπέσκου
Σειρά: Θρησκευτικό Θρίλερ 
Σελίδες: 275
Ηλικία: 18+
ISBN: 978-618-85584-0-3 

21-12-12
Το τέλος του κόσμου πλησιάζει, σύμφωνα με το ημερολόγιο 
των Μάγιας.
Ένα απομακρυσμένο χωριό με φιλήσυχους κατοίκους…
Ένα παιχνίδι, που παίζεται εδώ και αιώνες…
Ένα ζευγάρι, ο Δίας και η Λίλι, καταφθάνουν και αλλάζουν τους 
κανόνες του παιχνιδιού.
Παράξενοι θάνατοι αρχίζουν.
Ένας παπάς με μια κρυμμένη αλήθεια και ένα νεογέννητο μωρό 
που πρέπει να σωθεί για να σώσει.
Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Οι παλιές συμφωνίες πρέπει να 
τηρηθούν.
Όμως ξέρουν με ποιον συμφώνησαν; Η αθέτηση έχει τίμημα 
την ζωή τους 
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«Το Μυστικό Μήλο
της Εύας» 
της Εύας Μαζοκοπάκη
Σειρά: Διηγηματική Λογοτεχνία
Σελίδες: 98
Ηλικία: 20+ 
ISBN: 978-618-85408-8-0

Μια σειρά διηγημάτων που βάζουν στον πειρασμό της αν-
θρώπινης αναζήτησης για τον χαμένο παράδεισο των αγνών 
συναισθημάτων του κήπου της ψυχής. Διηγήματα που κρύ-
βουν μέσα τους είτε πάθη και λάθη, φόβους και ενοχές, είτε 
πόθους και οράματα, αλήθειες και όνειρα. Το μήλο της Εύας 
οδήγησε τον άνθρωπο έκπτωτο από το τοπίο του παράδει-
σου. Τί είναι άραγε ο παράδεισος; Παράδεισος είναι η  ίδια 
μας η ψυχή. Εκείνη μας καθοδηγεί στους διάφανους πό-
θους και στα παραδείσια χρώματα ή μας απομακρύνει από 
θεϊκά συναισθήματα και μας ωθεί σε κολασμένα αδιέξοδα. 
Δε φταίει το μήλο της Εύας για την παρακμή των αξιών της 
ψυχής μας. Ένα κλεμμένο μήλο δεν φέρνει την καταστροφή, 
μιά κλεμμένη όμως συνείδηση υπογράφει την κόλαση της 
γήινης μας ταυτότητας. Δώδεκα διηγήματα θυμού, ενοχών, 
παθών, πόθων, ονείρων, ευχών. Ένας διηγηματικός περίπα-
τος με…το μήλο της  Εύας.

TIMH:
€10,99

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€9,99

TIMH:
€10,99

TIMH:
€9,99



9

«Νέα Αρχή» 
της Κωνσταντίνας Μαλαχία

Σειρά: Αυτοβιογραφική Λογοτεχνία
Σελίδες: 116
Ηλικία: 17+
ISBN: 978-618-85408-0-4 

Πες μου πόσες φορές βρέθηκες σε αδιέξοδο; Πόσο δύσκολο 
ήταν να γίνεις και να νιώσεις ελευθερία ή ευτυχισμένος;
Τα ερωτήματα είναι πολλά κι όμως υπάρχει απάντηση, υπάρ-
χει τρόπος να βγεις νικητής, να είσαι ελεύθερος/η, να νιώσεις 
ΛΥΤΡΩΣΗ. Αυτή θα μάθουμε σε αυτό το βιβλίο, πώς να λυτρώ-
νουμε τον εαυτό μας μέσα από το δικό μας συναισθηματικό και 
εσωτερικό σκοτάδι.Στην τελική αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο 
εαυτός μας για να είμαστε ο εαυτός μας.

«Η Αποικία
των Ψυχών»
της Μάγδας Δ. Καπριανού

Σειρά: Αισθηματική Λογοτεχνία 
Σελίδες: 402
Ηλικία: 18+
ΙSBN: 978-618-85408-7-3 

Η αγάπη είναι μια τρέλα. Σε παρασύρει. Σε πάει εκεί όπου η 
πραγματικότητα ξεθωριάζει και τη θέση της παίρνει αυτό που 
ο καθένας ελπίζει και προσμένει από τον άλλο. Πόσο τραγικό! 
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Αυτή του θεριού, του αγρι-
μιού, του πόθου και του έρωτα. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας… 
Αυτός είναι που δημιουργεί πληγές και τραύματα! Μα, στάσου 
και σκέψου «τι χρειάζεται για να κάνεις τα θέλω σου πράξη»;
Άπλωσε το χέρι σου και διεκδίκησέ το. Αυτό να κάνεις. Να κά-
νεις αυτό που οι άλλοι φοβούνται και μόνο στα ονειρατά τους 
ζούνε. Δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί κόσμοι, 
δύο διαφορετικοί πολιτισμοί που κάπου στη μέση πλέκονται 
μεταξύ τους και αναμιγνύονται παίρνοντας και δίνοντας ο ένας 
στοιχεία και συμβουλές στον άλλο. Πρωταγωνιστές είναι η ζωή 
και ο Έρωτας.

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€9,99

TIMH:
€15,99
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«Οδός Ονείρων»
του Αγγελή Μπεκιάρη

Σειρά: Αυτοβιογραφική Λογοτεχνία
Σελίδες: 112
Ηλικία: 20+
ΙSBN: 978-960-454-119-5
Eκδόσεις: Ερωδιός 

Ελάτε μαζί μου να ταξιδέψουμε, σε έναν κόσμο που όλα είναι 
πιθανά, σε έναν κόσμο που ονειρεύεστε, που ήδη υπάρχει και 
περιμένει να τον προσέξετε. Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος 
σας έλεγε ότι από σήμερα μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας 
αληθινά;

«Ρωγμή στο Χρόνο»
της Στέλλας Σωτήρκου
Σελίδες: 91
Ηλικία: 18+
Αυτοέκδοση

Τέσσερις γυναίκες στο ταξίδι τους στο χρόνο…
Ελίζαμπεθ Λονδίνο 1860. Τι είναι πιο εύκολο άραγε; Αυτός που πε-
ριμένει και καίγεται από επιθυμία να μάθει νεότερα, ή αυτός που 
χώνεται με το κεφάλι μες στη λάσπη και το αίμα κι αναπολεί τις 
ευτυχισμένες στιγμές; Κανείς δεν ξέρει!
Λίζα, Νέα Υόρκη 1960. Δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του στη 
Γη αυτή η ψυχή! Οι πόνοι την έπιασαν ξημέρωμα κι έτρεξε με τους 
γονείς της στον κοντινό μαιευτήριο. Μες στον πόνο η Λίζα, έβλεπε 
τον ουρανό ν’ αλλάζει χρώματα και δάκρυζε.
Ελισάβετ, Αθήνα 2019. Έμαθαν την αξία της αγάπης, της φιλίας και 
πάνω απ’ όλα, της Ειρήνης. Να αναπνέεις τον αέρα της ελευθερίας. 
Κι όλα τ’ άλλα θα γίνουν ξανά! Πώς γίνεται να παίρνεις ανάσα μες 
στις δυσκολίες που σε πνίγουν;
Εύα, Θεσσαλονίκη 2060. Η Εύα κουβαλούσε τ’ όνομα της από την 
πρώτη γυναίκα της Γαίας, χωρίς να το ξέρει. Προσπαθούσε να 
συμπράξει με την εποχή της. Αλλά κάτι την έλκυε στο παρελθόν, 
στο γενεαλογικό της δέντρο. Δεν ήξερε τα περισσότερα κι έκανε 
προσπάθειες να ανακαλύψει. Αλλά μάταια. Τα περισσότερα αρχεία 
είχαν καταστραφεί με τον Κατακλυσμό.

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€7,99

TIMH:
€7,99
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«Η Μικρή
Πριγκίπισσα
και ο Ευχούλης»
Πρώτο Μέρος 
του Αγγελή Μπεκιάρη
Σειρά: Παιδική Λογοτεχνία
Σειρά Έκδοσης: Α’ Μέρος
Σελίδες: 26
Ηλικία: 5-11
ISBN: 978-618-85408-2-8

Ένα βιβλίο, μια επιθυμία και ένα όνειρο. Μια 
Πριγκίπισσα φυλακισμένη σε μια κρυστάλλι-
νη σφαίρα. Επιθυμεί να φύγει μακριά, να ζή-
σει ελεύθερη, να ταξιδέψει, να γνωρίσει τον 
κόσμο. Το μόνο που μπορεί να την σώσει εί-
ναι μία ευχή και η πίστη σε αυτήν. Μόνο εάν 
ζητήσεις και πιστέψεις, θα λάβεις αυτό που 
ζητάς. Μην ψάχνεις το πώς! Σημασία έχει ότι 
θα συμβεί! 

Σημείωση: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό SPRING ώστε να δημιουργηθούν πηγές πόσιμου 
νερού σε τριτοκοσμικές χώρες προκειμένου να σταματήσουν 
οι θάνατοι από μολύνσεις και λειψυδρία! Το βιβλίο συνοδεύεται 
από έναν μοναδικό QRCODE με τον οποίο το παιδί μπορεί να 
παίξει online το παιχνίδι της Μικρής Πριγκίπισσα Πρόκειται για 
ARCADE παιχνίδια απόλυτα ασφαλή για τα παιδιά!
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«O χορός
των Πεταλούδων»
της Σούλας Τσιάτσιου
Ρακοβίτη
Kατηγορία: Παιδική Λογοτεχνία
Ηλικία:4+
Σελίδες: 33
ISBN: 978-618-85408-1-1

Μια ιστορία γεμάτη υπέροχους χαρακτήρες - πετα-
λούδες, μέλισσες, πουλιά και άλλα πλάσματα που 
σίγουρα θα χαραχτούν στη φαντασία των μικρών 
κοριτσιών για πάντα. Ένα βιβλίο γεμάτο χρώμα 
ομορφιά, μπαλέτο και πεταλούδες. Ένα παραμύθι 
γεμάτο φαντασία και ένα μάθημα που πρέπει όλοι 
να μάθουμε: πώς να «ξεπεράσουμε» τους εαυτούς 
μας!

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€9,99

11

TIMH:
€8,99
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www.pigipaideias.gr
Site I Σεμινάρια Ι YouTube

12

Share your story with us!

by Βookguru.gr
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S «ΑNNIE: Ένα Αληθινό 
Παραμύθι για την
Επιχειρηματικότητα»
της Άννας Μ. Λαζοπούλου
Kατηγορία: Επιχειρηματικότητα
Ηλικία:9+
Σελίδες: 78
ISBN: 978-618-84668-0
Eκδότης: ΜGL PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ANNIE: Ένα μικρό κορίτσι…ένα αληθινό παραμύθι που μας βάζει 
στον κόσμο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας! Η Annie 
μας καλεί να παίξουμε μαζί της και να μάθουμε να διαπραγμα-
τευόμαστε μέσα από την σχολική πραγματικότητα και την επαφή 
μας με τους ανθρώπους, 18 μαθήματα επιχειρηματικότητας, 18 
βασικοί κανόνες του εμπορίου.
Ελάτε να τους εξερευνήσετε μαζί της!

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€9,99
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«Crack in time»
Stella Sotirkou

Pages 140
ISBN 979-8575516293 
 
Four women on their time travel. Elizabeth London 1860 What 
is easier? The one who waits and burns with the desire to learn 
more, or the one who dips his head in the mud and blood and 
reminisces about happy moments? Nobody knows. Lisa New 
York 1960 It was not long before this soul made its appearance 
on Earth. The pains caught her early in the morning and she 
ran with her parents to the nearby maternity hospital. In her 
pain, Lisa watched the sky changing colors and wept. Elizabeth 
Athens 2019 They learned the value of love, friendship and 
above all Peace. What it means to breathe the air of freedom. 
And everything else will happen again. How can you breathe 
with the tangible difficulties that drown you? Eva Thessaloniki 
2060 Eve carried the name of Gaia’s first wife, without knowing 
it. She was trying to collaborate with her time. But something 
attracted her in the past, in her family tree. He did not know 
most and tried to find out. But in vain. Most records were 
destroyed by the Flood.
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«Heaven’s Door» 
Aggelis Bekiaris

ISBN 979-8599257349

Heaven’s Door The dream begins here!!!
Come with me to travel, in a world that all is possible, in 
world that you dream of, that already exists and waits for 
you to get notice of it. How would it feel if someone told 
you that today already you can start making your dreams 
come true?
There is only one “Door” in order to find out that. The 
“Heaven’s Door

14

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

KINDLE:
€7,42

PAPERBACK:
€9,99

KINDLE:
€6,19

PAPERBACK:
€9,99

KINDLE:
€7,42

PAPERBACK:
€9,99
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«Angels: Result of 
Freedom- The Fall» 
Eleni Vasiliou Asteroskoni

ISBN 979-87351710584

We live in the darkest times of recent years Isolation, sadness, 
depression, poverty, abandonment, violence all to the highest 
degree bright thoughts immersed in darkness the angels are 
coming now to the people to give their mark, and the message 
That nothing in material life other than love does not make 
deep sense. Until the passage to real life- let us have faith, 
strength and patience\

«Hannah’s Game»
Vana Koutsou

Pages 466
ISBN 979-8718319316

Another night in Georgiana Quinton’s unsavory life. An 
unexpected phone call from New York City. Her best friend, 
Hannah Walsh, is dead by a lethal jump from the 20th floor of 
the building where she was working as a journalist, at Clarity 
newspaper. Everything leads to suicide but Georgiana has a 
different opinion. Who were bothered by Hannah’s articles? 
Which political figures were attacked by her journalistic 
arrows? What investigations she was up to before her tragic 
death? In a very mysterious way, Georgiana finds Hannah’s 
laptop, with a weird online game that she was playing before 
her death. She decides to dive in and play the same game as 
her friend. But, there is a catch. The online horror game is 
experiential. It makes Georgiana go through some extremely 
frightening and unique challenges that will test her limits, in 
order to win and discover the truth. Her biggest fears come 
alive and jump out of the screen, ready to devour her. Will 
Georgiana manage to overcome the dangers and discover the 
truth behind the death of her beloved friend before the game’s 
maze swallows her once and for all?

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

KINDLE:
€6,19

PAPERBACK:
€14,99

KINDLE:
€7,49

PAPERBACK:
€11,99
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«The Little Fox 
Goes to the Doctor»
Thomai Tsimerika
Once upon a time in a beautiful forest a mother fox 
lived her little fox. He was so young that he had 
not even started going to school. But he often took 
walks in the woods with his mom. One morning, 
he woke up and it was very cold, he was shivering! 
“Mommy, I do not feel well” said the little fox sadly. 
What happened to our cute little fox?

«The Dance 
of the Butterflies»
Soula Tsiatsiou Rakoviti

Pages 33
ISBN: 979-8595822787

A story filled with delightful characters – butterflies, 
bees, birds and other creatures sure to capture the 
imagination of little girls everywhere. A story full of 
beauty colour, ballet and butterflies, fantasy and a 
lesson to be learnt about doing more than our best, 
how to ‘outdo’ ourselves.

16

*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

KINDLE:
€7,43

KINDLE:
€6,35

PAPERBACK:
€9,99
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«The Old Kite»
Maoura Robescou
An old kite, forgotten in the warehouse…A little girl who is 
looking for her daddy… They both become part of a moving 
story.

Διαθεσημο σε εντυπη μορφη 

«Τhe Silver Mountain»
Soula Tsiatsiou
Two little friends, out of curiosity, decide to unravel the 
mystery that covers the silver mountain. Will they succeed? 
And what will the consequences be for their action?

*Διαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

KINDLE:
€7,43

KINDLE:
€6,19

PAPERBACK:
€9,99
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*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€15,99

TIMH:
€13,99

TIMH:
€10,99

TIMH:
€9,99
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*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή

TIMH:
€14,99

TIMH:
€9,99

TIMH:
€9,99
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*Δ ιαθέσ ιμα  μόνο  με  αντ ικαταβολή
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνη: 
Ευαγγελία Τζιάκα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6948037123

Έδρα: 
Πίνδου 6, Νέα Κρήνη 

Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 55135
Website/ E-shop:

www.bookguru.gr
Για παραγγελίες:

info@bookguru.gr
Facebook: 

Βοοkguru.gr
Instagram:

Bookguru.gr
YouTube:

Βοοκguru.gr
Linkedln:

Bookguru.gr 
Tik Tok:

Bookguru.gr 
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Η λύση σε κάθε συγγραφική και εκδοτική κρίση!


