Εκδόσεις Λιβάνη

Εκδόσεις Gutenberg
σελ 221

Η συμφωνία
των λεόντων
Βαγγέλης Βουραζάνης

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Δύο στιγμές της ζωής το χθες
και το σήμερα. Χθες, το ταξίδι
στην αυτοκρατορική Κίνα,
η άφιξη με το Οριάν Εξπρές
στην Κωνσταντινούπολη κι
αργότερα μια καινούρια αρχή
στη Θεσσαλονίκη και στο
προπολεμικό Λονδίνο.
Στα μονοπάτια της ζωής, η
Ξανθή διασταυρώνεται με τον
Μάρκο, την ανεκπλήρωτη αγάπη
από τη χαμένη πατρίδα.

12.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.60 €
Ο Θέμης Αγραφιώτης,
καταχείμωνο του ’93, φτάνει στο
παγωμένο μακεδονικό οροπέδιο.
Εκεί, εγκάτοικος της «σπηλιάς»,
όπως συμβολικά αποκαλεί
την ταπεινή του κάμαρη,
στοιχειώνεται τις νύχτες από τις
νεκρές ψυχές εκείνων που από
ιδιοτέλεια και δειλία τον είχαν
κάποτε προδώσει.

10.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.00 €
1941-1944. Μακεδονία υπό
Βουλγαρική Κατοχή. Τα Σιλό
είναι το πρώτο μυθιστόρημα που
γράφει ο Βασίλης Βασιλικός το
1949, σε ηλικία μόλις 15 ετών, και
φέρει έντονα αυτοβιογραφικά
στοιχεία.

Τιμή αναμένεται
Ένα διαφορετικό αστυνομικό
θρίλερ, αποτελούμενο από
σκοτεινούς χαρακτήρες.
Ο Βουραζάνης για άλλη μια
φορά καταφέρνει να σπάσει
τις ισορροπίες ανάμεσα στο
καλό και το κακό ξετυλίγοντας
ένα κουβάρι μυστηρίου και
συμβολαίων αίματος, σε μια
περιπέτεια που εξελίσσεται
σε ρυθμούς κινηματογραφικής
ταινίας.

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 720

Τα Σιλό
Βασίλης Βασιλικός

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 720

Η σπηλιά
Γιάννης Ατζακάς

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 320

Δύο στιγμές ζωής
Γιάννης & Μαρίνα
Αλεξάνδρου

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 480
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Εκδόσεις Άγρα
σελ. 152

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 384

Ελληνική Λογοτεχνία

Πόλη στο φως
Ευτυχία Γιαννάκη

Ο στόχος
Παναγιώτης Δεληγιάννης

Οι πολυθρόνες
των δράκων
Χρυσηίδα Δημουλίδου

Αόρατο νήμα
Ευαγγελία Ευσταθίου

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Στο νέο-πολυαναμενόμενο βιβλίο
που ολοκληρώνει την Τριλογία
της Αθήνας, η Ευτυχία Γιαννάκη
μάς προσφέρει μια καλογραμμένη
ιστορία, που συνδυάζει
εξαιρετικά, όπως και στα δύο
πρώτα μυθιστορήματα («Στο πίσω
κάθισμα», «Αλκυονίδες μέρες»),
την αστυνομική δράση με την
οξύτατη κοινωνική ματιά.

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Ο Βίτο εργάζεται σε ένα περιοδικό
εναλλακτικού τουρισμού στο
Μιλάνο. Του ζητούν να ταξιδέψει
στην Ελλάδα –την πατρίδα της
μητέρας του– μαζί με μια νέα
συνάδελφο, τη Λάουρα. Εκείνος
δέχεται και το κουβάρι μιας
περίεργης ιστορίας αρχίζει
να ξετυλίγεται αργά με επίκεντρο
τα σπίτια παλιών ευγενών.

21.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 19.71 €
Το νέο best seller της Χρυσηίδας
Δημουλίδου που ξεκινά από τον
παγωμένο Βορρά και φτάνει
μέχρι τη Βενετία και τη Γένοβα
του 16ου αιώνα, μεταφέροντας
τη μαγεία από το παραμύθι
στην πραγματικότητα. Πάθη,
ίντριγκες, δολοπλοκίες και ο
έρωτας πανταχού παρόν!

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Ο Στεφάν Ντομπρίν,
πειραματόζωο κάποτε
προκειμένου να μετατραπεί
στην τέλεια φονική μηχανή,
αναγεννιέται από τις στάχτες
του και γίνεται ο χειρότερος
εφιάλτης εκείνων που διέλυσαν
τη ζωή του και δολοφόνησαν τον
αδερφό του.

Κι αυτό το καλοκαίρι αφήστε τα βιβλία να σας ταξιδέψουν!
Επισκεφτείτε τα βιβλιοπωλεία μας και διαλέξτε τα βιβλία
που θα σας συντροφέψουν στις διακοπές!

Εκδόσεις Κέδρος
σελ. 456

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 1.392

Ελληνική Λογοτεχνία

Μετάξι
Νεκταρία ΖαγοριανάκουΜακρυδήμα

Η τριλογία: Η αναζήτηση,
Η ανατροπή, Η αναλαμπή
Νίκος Θέμελης

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Στην Κίο τον βάφτισαν Αρσένιο.
Στη Λιόν τον φώναζαν Αρσέν.
Στην Αλεξάνδρεια τον είπαν
μέγα ράφτη. Στη ζωή του,
το μετάξι συνυφαίνεται με
τον έρωτα, τα αδιέξοδα, την
αναζήτηση μιας αγκαλιάς και με
τις μεταμορφώσεις του κόσμου
στις αρχές του 20ού αιώνα.

29.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 26.91 €
Στην παρούσα έκδοση
περιλαμβάνονται για πρώτη
φορά σε έναν τόμο τα τρία
μυθιστορήματα του Νίκου
Θέμελη:
Η αναζήτηση, Η ανατροπή και
Η αναλαμπή, τα οποία
αποτελούν τριλογία.

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 544

Εκδόσεις Γαβριηλίδη
σελ. 169
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Η αγαπητικιά
Σόφη Θεοδωρίδου

Μια ζωή ακόμα
Θοδωρής Καλλιφατίδης

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Η ζωή μιας τολμηρής και
ξεχωριστής γυναίκας στην
ταραγμένη εποχή του Εθνικού
Διχασμού και των μετέπειτα
χρόνων, η οποία δε θα διστάσει
να απαρνηθεί τα προνόμια της
κοινωνικής της θέσης και να
πάει κόντρα στα επικρατούντα
ήθη, ακολουθώντας το δικό της
μονοπάτι.

10.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.54 €
Το νέο του βιβλίο, γραμμένο
με κέφι και ευαισθησία, είναι
ακριβώς η περιγραφή μιας κρίσης
που ξεπερνάει το προσωπικό
επίπεδο, αποκαλύπτοντας ότι
είναι η κρίση μιας κοινωνίας που
εγκαταλείπει τις αξίες της.

evripidis.books

evripidis.books

evripidis bookstores

www.evripidis.gr

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 416

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 352

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 256

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 576

Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Γιάννης που αγάπησα –
Ιστορίες ανατροπής στην
τάξη των μαθηματικών
Κατερίνα Καλφοπούλου

Άμυ
Μάριος Καρακατσάνης

Αλφαβητάρι Εντόμων
Δήμητρα Κολλιάκου

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Μια λογοτεχνική έκρηξη, όπου
σμίγουν ο έρωτας, η περιπέτεια,
δολοπλοκίες, εγκλήματα,
ληστοκρατία, η Μικρασιατική
Καταστροφή και οι τραγικές
στιγμές της Ιστορίας μας από το
1917 μέχρι το 1929, με επίκεντρο
τα Γιάννενα.

14.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.60 €
Tο τελευταίο κουδούνι της μέρας
έχει χτυπήσει. Μόνη, μέσα στην
άδεια τάξη ανακεφαλαιώνει: «Τι
έκανα καλά, τι δεν μου βγήκε;
Εξισώσεις, σήμερα. Σίγουρα
τους δυσκόλεψαν. Κάποιοι δεν
κατάλαβαν Χριστό. Ο Γιάννης
έδειχνε κουλ. Για να δούμε αύριο
αν το ’πιασε».

14.30 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.87 €
Δύο αδελφές τόσο ίδιες όσο
οι δύο πόλοι της γης... Η μία
καλοκάγαθη και μόνιμο θύμα, η
άλλη σκοτεινή προσωπικότητα μα
με προστατευτικά ένστικτα. Η
Μελίνα αδύναμη κι υποχωρητική.
Η Άμυ δικαστής και τιμωρός σε
έναν δικό της κόσμο, στον οποίο ο
Θεός έδειχνε πάντα το πιο σκληρό
του πρόσωπο. Τι διαχωρίζει την
τρέλα από τη λογική; Τον Θεό
από τον Διάβολο; Το καλό από το
κακό;

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Τα 24 γράµματα, και πίσω
από κάθε γράµµα ένα έντοµο
και οι άνθρωποι µε τους
οποίους διασταυρώθηκε. Ένα
αλφαβητάρι εντοµολογικό,
εµπνευσµένο από την Ευρώπη
που γοητεύει, την Ευρώπη που
απογοητεύει. Κάθε γράµµα κι
ένας µικρόκοσµος, µαζί και
τµήµα ενός όλου.

Εκδόσεις Άγρα
σελ. 328

Εκδόσεις Κέδρος
σελ. 312

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 416
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Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 224

Γινάτι, ο σοφός
της λίμνης
Γιάννης Καλπούζος

Τρεις φορές νύφη
Θάνος Κονδύλης

Ο χάρτης του κόσμου
στο μυαλό σου
Λίλα Κονομάρα

Ο θρύλος
του Ασλάν Καπλάν
Θωμάς Κοροβίνης

Φωτιά στα σαββατόπαχα
Αύγουστος Κορτώ

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ένας έρωτας, ένα νυφικό, τρεις
γάμοι. Η Κύπρος, η Ελλάδα και
η Αγγλία στα τέλη του δέκατου
ένατου αιώνα. Η ιστορία μιας
γυναίκας, ενός νυφικού κι ενός
μεγάλου έρωτα που όμοιός του
δεν έχει υπάρξει. Από τον
συγγραφέα των 100.000
αντιτύπων.

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Τρεις ήρωες, αφηγητές μιας
ιστορίας που εκτυλίσσεται στη
διάρκεια ενός χρόνου σε μια
Αθήνα και σε μια Ευρώπη με
ρευστά σύνορα και ελάχιστες
βεβαιότητες. Ένα τραγικό
δυστύχημα ανατρέπει τη ζωή τους,
φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με
τον κοινωνικό τους περίγυρο αλλά
και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

18.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.20 €
Σαλονίκη, Αύγουστος 1917. Το
φλογερό και μοιραίο ρομάντζο
ανάμεσα σε έναν Τουρκαλβανό,
παλικαρά, καρδιοκατακτητή
και ιδιότυπο εκφραστή της
λαϊκής δικαιοσύνης, και μια
Ισπανοεβραία, πεντάμορφη
τραγουδίστρια του καφέ- αμάν,
διωγμένη από τους κόλπους της
σεφαραδίτικης κοινότητας.

11.10 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.99 €
Μπορεί μια απλή σοκολάτα
να κάνει θαύματα; Πόσο
μαμόθρεφτος μπορεί να είναι
ένας ενήλικας; Μπορούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
να προκαλέσουν διαταραχές
και πώς αντιμετωπίζονται
αυτές; Τι συμβαίνει όταν ένας
αλλοπρόσαλλος συγγραφέας
αρχίζει να ξεχνάει;

Ευπώλητα

Ελληνικής
λογοτεχνίας

1. Φοίνικας
Χρήστος Α. Χωμενίδης

2. Γινάτι - Ο σοφός της
λίμνης
Γιάννης Καλπούζος

3. Τι έμαθα περπατώντας
στον κόσμο
Λένα Διβάνη

4. Ιστορία χωρίς όνομα

Πατάκης

Ψυχογιός

Καστανιώτης

Ψυχογιός

Στέφανος Δάνδολος

A’ εξάμηνο 2018

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 320

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 416

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 512

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 208

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το ξανθό κορίτσι
της Σαντορίνης
Μαρίζα Κωχ

Μάρα η χριστιανή
σουλτάνα
Γιώργος Λεονάρδος

Εγώ πότε θα γίνω
ευτυχισμένη;
Κατερίνα Μανανεδάκη

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Τα όνειρα για το μέλλον μιας
μικρής ομάδας νεαρών από τη
Δερβιτσιάνη της Eλληνικής
Mειονότητας της Αλβανίας
που φοιτούν στο Λύκειο
Αργυροκάστρου καταστρέφονται
μεμιάς όταν καταλήγουν
στα υπόγεια της Ασφάλειας,
κατηγορούμενοι για τις αφελείς
προκηρύξεις που είχαν μοιράσει
κατά του καθεστώτος.

13.30 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.97 €
Με τρυφερότητα, χιούμορ
και κατασταλαγμένη σοφία,
η αγαπημένη Ελληνίδα
τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ
αφηγείται τα παιδικά της χρόνια
στη Σαντορίνη ζωντανεύοντας
μια ολόκληρη εποχή, τη
δύσκολη μεταπολεμική περίοδο,
αποτίνοντας φόρο τιμής στα
βιώματα που τη διαμόρφωσαν ως
άνθρωπο, μουσικοπαιδαγωγό και
ερμηνεύτρια.

15.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.31 €
Στα ταραγμένα Βαλκάνια
των μεσαιωνικών χρόνων,
που γίνονται χωνευτήρι
λαών και πολιτισμών και οι
συγκρούσεις, οι ταραχές και οι
σκοπιμότητες βασιλεύουν, μια
νεαρή πριγκίπισσα θα αναλάβει
το καθήκον να φιλιώσει με
την ίδια της τη ζωή τόσο
αλληλοσυγκρουόμενους κόσμους.

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
H Μαίρη είναι παντρεμένη, έχει
έναν γιο και μια ικανοποιητική
δουλειά, ζει μια τακτοποιημένη
καθημερινότητα. Ώσπου συναντά
τον πρώην της, που της ζητά
να απαντήσει σε μια ερώτηση:
«Έγινες ευτυχισμένη… χωρίς
εμένα;» Έχει είκοσι πέντε μέρες
να απαντήσει στην ερώτησηπαγίδα.

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 592

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 656
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Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 496

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 376

Σινική μελάνη
Τηλέμαχος Κώτσιας

Ολέθριο πάθος
Νικόλ-Άννα Μανιάτη

Ζωή σε πόλεμο
Λένα Μαντά

Αν ακούς απόψε κράτα
με από το χέρι
Βάλια Μπαμπέτσα

Το εισιτήριο

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Στη Θεσσαλονίκη του 1978, η
Χαρά και ο Τάσος ερωτεύονται
παράφορα. Ξαφνικά, εκείνος
εξαφανίζεται ανεξήγητα. Χρόνια
μετά, η Χαρά ζει παντρεμένη
αλλά χωρίς αγάπη, μέχρι που στη
ζωή της εισβάλλει ο Άρης. Ποιο
αόρατο νήμα συνδέει αυτούς
τους τραγικούς ανθρώπους;

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
«Φραντζέσκα, η ηρωίδα μου…
Αθηνά, η μητέρα μου… Ζωή σε
πόλεμο, η ζωή της… Σε πόλεμο
με όλους η μητέρα μου. Μ’ εμένα,
με τους φίλους της, με τους
δικούς της, με την ίδια τη ζωή
τελικά…» Η συγκινητική ιστορία
της Λένας Μαντά και της
μητέρας της, σ’ ένα βιβλίο που θα
συζητηθεί πολύ.

17.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.11 €
Η Λίνα και η Αρετή Ιωάννου,
κόρες ενός πάμπλουτου
εργοστασιάρχη της Θεσσαλονίκης,
ζούσαν μια ευτυχισμένη ζωή,
ώσπου βρέθηκαν μπλεγμένες
στο σκοτεινό παρελθόν της
οικογένειας, το οποίο, χωρίς να το
γνωρίζουν, καθόρισε τις ζωές τους.
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.11 €
Η Μαριάννα θέλοντας ν’
αποδράσει από το παρελθόν
της αποφασίζει να δραπετεύσει.
Επιβιβάζεται στο πλοίο για τη
Νάπολη έχοντας για αποσκευή
ένα εισιτήριο στο χέρι. Στο
πλοίο γνωρίζει τον γοητευτικό
και μυστηριώδη Ρώσο Σεργκέι
Πετρόφ. Ένας έρωτας γεννιέται
ανάμεσά τους.

5. Φωτιά
στα Σαββατόπαχα
Αύγουστος Κορτώ
Πατάκης

6. Γυναίκες
της μικρής πατρίδας
Παπαθεοδώρου
Θοδωρής
Ψυχογιός

Φωτεινή Πανουργιά

7. Νυχτερινή ακρόαση
Ευγενία Φακίνου

8. Ζωή σε πόλεμο
Λένα Μαντά

9. Λίγες και μία
νύχτες
Ισίδωρος Ζουργός

10.

Ελαφρά
Ελληνικά τραγούδια
Αλέξης Πανσέληνος

Καστανιώτης

Ψυχογιός

Πατάκης

Μεταίχμιο

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 192

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 336

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 624

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 328

Ελληνική Λογοτεχνία

Ελαφρά ελληνικά
τραγούδια
Αλέξης Πανσέληνος

Γυναίκες της μικρής
πατρίδας
Θοδωρής Παπαθεοδώρου

Σελήνη
Μαρίνα Πετροπούλου

Το τέλος της πείνας
Λίνα Ρόκου

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Μια αναπαράσταση των πρώτων
χρόνων μετά από μια αιματηρή
δεκαετία με κατοχή και εμφύλιο,
χωρίς καταφυγή σε αρχειακό
υλικό, παρά μόνο με τη δύναμη
της μυθιστορηματικής επινόησης
που προσπαθεί να συναγωνιστεί
σε αμεσότητα τα ντοκουμέντα,
οπτικά και ηχητικά, της εποχής.

19.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.91 €
Αρετή. Φωτεινή. Ελληνίδες.
Ηρωίδες Μακεδόνισσες.
Πάλεψαν για το γένος. Τη
λευτεριά. Δε φοβήθηκαν τη
θυσία. Βασανίστηκαν. Μα ποτέ
δε λύγισαν! Ο συγγραφέας της
Τετραλογίας του Εμφυλίου, των
130.000 αντιτύπων, επιστρέφει
με ένα βιβλίο-έπος για τον
Μακεδονικό Αγώνα.

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Η Σελήνη γεννήθηκε μια νύχτα
με πανσέληνο και σημαδεύτηκε
με το όνομά της.
Τα παιδικά της χρόνια ήταν
δύσκολα, γιατί χτίστηκαν με
μίσος, αδικία και δίψα για
δικαίωση. Μια δικαίωση που
πάλεψε και διεκδίκησε ως την
ώρα που άρχισε να βλέπει με
άλλα μάτια τη ζωή και τους
ανθρώπους.

12.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.80 €
Πώς αποδομείς τον άλλον για να
φτάσεις στον πυρήνα του; Μια
ιδιαίτερη σειρά από παράξενες
συναλλαγές ξεκινά ανάμεσα
στην άνεργη Έμμα και στον
παλιατζή Σαν που ενδιαφέρεται
όχι για πλυντήρια αλλά για τους
φρονιμίτες και την ερωτική
αλληλογραφία της Έμμα.

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 120

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 100

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 464

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 496
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Μαρμαρωμένος βασιλιάς
Κωνσταντίνος Ρωμοσιός

Αστέρια στην άμμο
Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Οι Κυριακές,
το καλοκαίρι
Μαριαλένα Σεμιτέκολου

Η ώρα
Θάνος Σταθόπουλος

15.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.31 €
O μικρός Λύκιος, ο ορφανός
πρίγκιπας του μεγάλου οίκου
των Λαβδακιδών, μεγαλώνει
ήσυχα κι ευτυχισμένα στην πόλη
του Ήλιου. Στο κέντρο της πόλης
δεσπόζει πάντα το μυστηριώδες
άγαλμα του Μαρμαρωμένου
Βασιλιά που κανείς δεν γνωρίζει
την ιστορία του.

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Μια αληθινή ιστορία, ένα
μυθιστόρημα που λούζεται
στο φως και φωνάζει δυνατά
το όνομα της αγάπης. Για να
μην κοιμηθούν ποτέ τα όνειρα,
για να ξυπνήσουν οι ελπίδες…
Από τη συγγραφέα των 500.000
αντιτύπων.

11.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.71 €
Ακροβατώντας ανάμεσα
στον προβληματισμό και
τη συγκίνηση, χάρη στη
μοναδικότητα της έκφρασης που
δημιουργεί αρχετυπικό βάθος
στους ήρωες, το βιβλίο φωτίζει
όλα εκείνα μέσα από τα οποία η
συγγραφέας βλέπει τον κόσμο,
όπως τις Κυριακές, το καλοκαίρι.

10.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.81 €
Πεζόμορφα κείμενα, σημειώσεις,
παραθέματα, ίχνη, αναγνώσεις,
αναφορές, επισημάνσεις,
θραύσματα για την ποιητική του
χώρου, τον χώρο ως εργαστήριο,
τον αρχιτεκτονικό χώρο και το
ψυχικό κέντρο. Η πραγματικότητα
αναγνωρίζεται μέσα από το όνειρο
και το κείμενο εννοείται ως
ερωτικό γεγονός.

Κάρτα μέλους Ευριπίδη!
Μας προτιμάτε, σας επιβραβεύουμε!

50.000 μέλη επωφελούνται από τα μοναδικά προνόμια της κάρτας μέλους Ευριπίδη!

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 336

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 432

Ελληνική Λογοτεχνία

Το τελευταίο φως
Ιφιγένεια Τέκου

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Η Λίζα, μια νεαρή Αμερικανίδα
αρχαιολόγος από το Χάρβαρντ,
διακατέχεται από πάθος να
ανακαλύψει την αλήθεια για τα
πραγματικά αίτια του θανάτου
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αποφασίζει λοιπόν να μεταβεί
στο Ιράκ και στα ερείπια της
αρχαίας Βαβυλώνας, εκεί όπου
εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες
μέρες της ζωής του μεγάλου
στρατηλάτη.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Η Μαρίνα, στην προσπάθειά της
να βρει μια άκρη με διάφορα
τρομακτικά και ανεξήγητα
περιστατικά, έρχεται αντιμέτωπη
με αλήθειες από το παρελθόν…
Θα υπάρξει συγχώρεση προτού
οι ενοχές σβήσουν με ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΩΣ;
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Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 512

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 464

Οι δαίμονες της ερήμου
Αλεξάνδρα Συμεωνίδου

Η καρδιά του βράχου
Μαρία Τζιρίτα

Άνθρωποι από Στάχτη
Πασχαλία Τραυλού

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Δύο αδέλφια που τα ενώνουν
δεσμοί αίματος αλλά τα χωρίζουν
το μίσος και η ζήλια.
Θα καταφέρει άραγε ο Μάξιμος
να κάνει την καρδιά του βράχο
και να μην παραδοθεί
στην αδικία; Από τη συγγραφέα
των 300.000 αντιτύπων.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
To δεύτερο βιβλίο γεμάτο
ανατροπές για την αυτοθυσία,
την προδοσία, τον έρωτα και
την παράνοια του πολέμου και
οι πρωταγωνιστές του άνθρωποι
που διαλύονται σαν τη σκόνη
μέσα στη δίνη της εποχής
ή αναγεννιούνται απ’ τη
στάχτη τους.

Εσείς είστε μέλος; Αν όχι, γίνετε τώρα!
Μπείτε στο www.evripidis.gr
και ενημερωθείτε!

Ελληνική Λογοτεχνία

Εκδόσεις Printa-Ροές
σελ. 352

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 496

Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 440

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 480

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεοί από στάχτη
Πασχαλία Τραυλού

12 γυναίκες
Κώστας Χαρδαβέλας,
Κωνσταντίνος Χαρδαβέλας

Ο Φοίνικας
Χρήστος Α. Χωμενίδης

Αγαπώ, ρήμα αμετάβατο
Μάριο Ντε Αντράντε

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Το πρώτο βιβλίο μιας
συγκλονιστικής ιστορίας για
τον ρατσισμό και τον έρωτα,
την τέχνη και την τόλμη της
ζωής, την προκατάληψη και την
ελευθερία μέσα στις στάχτες του
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

17.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.11 €
Δώδεκα γυναίκες, άγνωστες
μεταξύ τους, που τις ενώνει
ένα αόρατο νήμα: η ερωτική
τους σχέση με τον διάσημο
δημοσιογράφο Βάνια Βενιέρη.
Έναν άντρα που παίζει μαζί
τους πουλώντας τους κάλπικα
όνειρα. Μέχρι που οι αμαρτίες
του παρελθόντος επιστρέφουν
μεταμφιεσμένες σε Νέμεση.

19.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.91 €
Ένα μυθιστόρημα για την
Ελλάδα που ανοίγει τα φτερά της
κι ερωτεύεται.
Από τα βοσκοτόπια της
Πάρνηθας μέχρι τη Νέα Υόρκη
των αρχών του 20ού αιώνα κι
από το «μαύρο 1897» ίσα με τους
Βαλκανικούς Πολέμους,
τη Μικρασιατική Καταστροφή,
τη μεσοπολεμική Αθήνα…

15.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.31 €
Δεκαετία του ’20. Στο
πλουσιόσπιτο ενός μεγιστάνα
στο Σάο Πάουλο, μπαίνει
γκουβερνάντα η φροϊλάιν
Έλζα. Ο πάτερ φαμίλιας τής
έχει αναθέσει να μυήσει στον
έρωτα τον δεκαεξάχρονο γιο του.
Τρυφερό ερωτικό και φιλοσοφικό
μυθιστόρημα ενός διάσημου
εκφραστή του βραζιλιάνικου
Μοντερνισμού.
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Εκδόσεις Printa-Ροές
σελ. 112

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 680

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 432

Εκδόσεις Μεταίχμιο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Να με φωνάζεις
με τ’ όνομά σου
Αντρέ Ασιμάν

Η ιστορία
της θεραπαινίδας
Μάργκαρετ Άτγουντ

Η μορφή των λειψάνων
Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκεζ

Μόγκενς
Γενς Πέτερ Γιάκομπσεν

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η
ομώνυμη, υποψήφια για Όσκαρ
ταινία του 2017, σε σκηνοθεσία
Luca Guadagnino και σενάριο
James Ivory με τους Timothee
Chalamet και Armie Hammer
στους κεντρικούς ρόλους.

14.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.78 €
Μια συγκλονιστική ιστορία για
το κακό που παραμονεύει στην
ανθρώπινη φύση. Μια σπαραχτική
μαρτυρία για τη θέση της γυναίκας
στον σύγχρονο κόσμο, μεταφρασμένη αριστοτεχνικά από τον
Αύγουστο Κορτώ. Στο βιβλίο αυτό
έχει βασιστεί η βραβευμένη τηλεοπτική σειρά The Handmaid’s Tale.

17.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.11 €
Ο συγγραφέας του βιβλίου «Ο ήχος
των πραγμάτων όταν πέφτουν»
επανέρχεται με ένα μυθιστόρημα
που καταφέρνει να συνδυάσει ευρηματικά τα αυτοβιογραφικά του
στοιχεία με μια ιδιαίτερη ιστορική
αναζήτηση για τις σχέσεις που δημιουργούμε σ’ έναν κόσμο γεμάτο
συνωμοσίες της εξουσίας.

6.36 € / Τιμή Ευριπίδη: 5.72 €
Ο Μόγκενς, ήρωας της νουβέλας,
εξελίσσεται πνευματικά μέσα από
τον έρωτά του για τρεις γυναίκες,
που ενσαρκώνουν τρεις διαφορετικές βιοθεωρίες. Η κατάκτηση του
έρωτα είναι τελικά μια διαδικασία ολοκλήρωσης του εαυτού.
Ένα από τα πεζογραφήματα που
λάτρευε ο Ρίλκε.

Ευπώλητα

Μεταφρασμένης
Λογοτεχνίας

1. 4 3 2 1
Πολ Όστερ

2. Καρυδότσουφλο
Ίαν Μαγκγιούαν

3. Μέρες εγκατάλειψης
Έλενα Φεράντε

4. Η μοναδική ιστορία

Μεταίχμιο

Πατάκης

Πατάκης

Μεταίχμιο

Τζούλιαν Μπαρνς

A’ εξάμηνο 2018

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 409

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 432

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 336

Εκδόσεις Κριτική
σελ. 312

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η εξαφάνιση του Γιόζεφ
Μένγκελε
Γκεζ Ολιβιέ

Περί φυσικής της
μελαγχολίας
Γκεόργκι Γκοσμποντίνοφ

Υπόγειος σιδηρόδρομος
Κόλσον Γουάιτχεντ

Ο Στόουνερ
Τζον Γουίλιαμς

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Πώς ο καταζητούμενος
γενετιστής κατάφερε να
ξεγλιστρήσει από τα δίχτυα
της δικαιοσύνης επί τριάντα
ολόκληρα χρόνια; Πρώην
ναζί, πράκτορες της Μοσάντ,
άπληστες γυναίκες και φαιδροί
δικτάτορες κινούνται σε έναν
κόσμο διεφθαρμένο από τον
φανατισμό, το χρήμα και τη
φιλοδοξία.

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη:13.95 €
Χρησιμοποιώντας τον μύθο
του Μινώταυρου ως κεντρική
εικόνα του, ο αφηγητής του
βιβλίου (το alter ego του
συγγραφέα) κατασκευάζει
έναν λαβύρινθο ιστοριών για
την οικογένειά του, μεταπηδά
σε διαφορετικές εποχές και
οπτικές, εξερευνώντας τη
νοοτροπία και τα αδιέξοδα των
Ανατολικοευρωπαίων.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Ο Γουάιτχεντ αναπλάθει την
τρομοκρατία που υφίσταντο
οι μαύροι στην προεμφυλιακή
εποχή, με μια αφήγηση που
αναδεικνύει το έπος της
Αμερικής, από τη βίαιη
εκμετάλλευση των Αφρικανών
μέχρι τις ανεκπλήρωτες
υποσχέσεις τού σήμερα.
Βραβείο Pulitzer

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Από φοιτητής Γεωπονικής,
καθηγητής Φιλολογίας;
Μεσήλικας, οικογενειάρχης πια,
ερωτεύεται παράφορα μια
νεαρή καθηγήτρια κι όλα (ξανά)
ανατρέπονται. Κλειδί: το Σονέτο
73 του Σαίξπηρ.

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 272

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 517

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 527

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ.366
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Ο Αύγουστος
Τζον Γουίλιαμς

Άρτεμις
Άντι Γουίρ

Ορλάντο
Βιρτζίνια Γουλφ

Ένα δικό σου δωμάτιο

20.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 18.00 €
Αυτοκράτορας της Ρώμης κι
όμως ένας μοναχικός άνδρας.
Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, η
ιστορία του Αύγουστου από τον
συγγραφέα του Στόουνερ.

16.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.30 €
Από τον Αndy Weir, συγγραφέα
του Άνθρωπος στον Άρη, τώρα
το καινούργιο συναρπαστικό
τεχνοθρίλερ στη μελλοντική
Σελήνη, με μια αξιαγάπητη
ηρωίδα που τα βάζει με μια
πολιτική συνωμοσία, τη μαφία
και τους νόμους της φύσης.

20.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 18.00 €
Ορλάντο: Άνδρας ή γυναίκα;
Από Άγγλος ευγενής στην
Αναγέννηση, χειραφετημένη
γυναίκα στον 20ό αιώνα. Το
κορυφαίο έργο της Γουλφ σε
μετάφραση Αργυρώς Μαντόγλου.

Τιμή αναμένεται
Το εξαιρετικό αυτό έργο της
Βιρτζίνια Γουλφ μπορεί να
χαρακτηριστεί και ως ένα
φεμινιστικό κείμενο, γραμμένο
όμως με ένα μοναδικά λογοτεχνικό
τρόπο, ταυτόχρονα όμως και
μια καταβύθιση στον κλειστό
και μυστηριώδη κόσμο της πολύ
σπουδαίας Αγγλίδας συγγραφέα.

5. Το κουτσό

Βιρτζίνια Γουλφ

6. Ο Στόουνερ
Τζον Ουίλιαμς

7. Ημερήσια διάταξη
Έρικ Βιγιάρ

8. Η Μπριτ-Μαρί
ήταν εδώ
Φρέντικ Μπάκμαν

9. Η γυναίκα

10. Η γυναίκα με

Χούλιο Κορτάσαρ

στο παράθυρο
Έι Τζέι Φιν

τα κόκκινα μαλλιά
Ορχάν Παμούκ

Opera

Gutenberg

Πόλις

Κέδρος

Ψυχογιός

Πατάκης

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 376

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 408

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 512

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 304

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τραγούδα, άταφο πουλί
Τζέσμιν Γουόρντ

Ο πασάς της κουζίνας
Σαϊγκίν Ερσίν

Δελτία παραπόνων
Τζέφρυ Ευγενίδης

Μη μ’ αφήσεις ποτέ
Καζούο Ισιγκούρο

16.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.30 €
Μία σκληρή οικογενειακή
ιστορία σε μια Αμερική
διακρίσεων και αποκλεισμού,
ένα μυθιστόρημα δρόμου και
ενηλικίωσης που διερευνά τις
πικρές αλήθειες των ανθρώπινων
σχέσεων, μία λυρική κατάδυση
στην αφροαμερικανική
παράδοση, που απέσπασε το
National Book Award των ΗΠΑ.

15.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.31 €
Ποια είναι η συναισθηματική
αξία ενός φαγητού; Ποιο
μπαχαρικό μπορεί να συνεπάρει
το μυαλό και να λιώσει την
σκληρή καρδιά;
Μια περιπέτεια που φτάνει
μέχρι την μυθική Αλεξάνδρεια,
περιζωμένη με αστέρια,
φαντασία και ψιθύρους...

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Από τις κωμικές «αναπαραγωγικές»
σκηνές του «Πουάρ» μέχρι την
ονειρική, συγκινητική περιγραφή
ενός νεαρού ταξιδιώτη που
αναζητεί τη φώτιση στο
«Air Mail», αυτή η συλλογή
διηγημάτων μιλάει για ήρωες
παγιδευμένους σε έκτακτες,
προσωπικές και εθνικές
καταστάσεις.

14.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.78 €
Ένα απομονωμένο σχολείο στην
αγγλική εξοχή με παράξενους,
αυστηρούς κανόνες. Τρεις
μαθητές ξεχωριστοί που έχουν
τα πάντα. Το μόνο που δεν
έχουν όμως είναι μέλλον… Το
κλασικό αριστούργημα του
νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο
επανακυκλοφορεί σε νέα
μετάφραση.

Εκδόσεις Λιβάνη

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 368

Εκδόσεις Αιώρα
Σελ. 272

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 496
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Η κουκλίτσα
Μαίρη Κιούμπικα

Όταν δεν το περιμένεις
Μπόντο Κίρκοφ

Το μυστικό του φούρνου
Στίβεν Κίρναν

Hippie
Πάουλο Κοέλιο

15.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.31 €
Μία τυχαία συνάντηση,
άνθρωποι παράξενοι και
μυστηριώδεις, ένας ιστός από
ψέματα, συνθέτουν το νέο
συναρπαστικό και περίπλοκο
ψυχολογικό θρίλερ, από
τη διεθνώς διακεκριμένη
συγγραφέα του βιβλίου Το Καλό
Κορίτσι, Mαίρη Κιούμπικα.

14.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.32 €
Ένα οδοιπορικό δύο μοναχικών
ανθρώπων, ενός άντρα και μιας
γυναίκας. Μια παραβολή για τον
έρωτα – χωρίς να μπορείς να τον
ζήσεις σε όλο του το μεγαλείο
– και για την ανθρωπιά – χωρίς
να είσαι αρκετά ενάρετος.
Γερμανικό Βραβείο Λογοτεχνίας
2016.

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Στη Νορμανδία, η φουρνάρισσα
Έμα, φτιάχνει το ψωμί των
Γερμανών με το μετρημένο
αλεύρι που της προμηθεύουν.
Καταφέρνει όμως να εξασφαλίζει
ψωμί για τους συχωριανούς της,
βοηθώντας τους να επιβιώσουν.
Το ψωμί της Έμα έχει μια γεύση
ελπίδας.

Τιμή αναμένεται
Σ’ αυτό το βιβλίο του, που
είναι το πιο αυτοβιογραφικό
απ’ όλα, ο Πάουλο Κοέλιο
ξαναζωντανεύει το όνειρο της
γενιάς των χίπηδων, που ήθελαν
να αλλάξουν τον κόσμο ειρηνικά.
Ο Πάουλο είναι ένας νέος που
σχεδιάζει να γίνει συγγραφέας.
Αφήνει τα μαλλιά του μακριά
και ξεκινά να ανακαλύψει τον
κόσμο και την ελευθερία.

Τα Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης είναι κέντρο πολιτισμού!
Συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική δράση της πόλης,
οργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εκδόσεις Κριτική
σελ. 384

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 576

9.2x27

Με τα μάτια ενός Δυτικού
Τζόζεφ Κόνραντ

Σκίτσο ενός καλοκαιριού
Κούμπιτσεκ Αντρέ

20.14 € / Τιμή Ευριπίδη: 18.13 €
Το μεγαλύτερο σε έκταση
μυθιστόρημα του Τζόζεφ
Κόνραντ και ένα από τα
σπουδαιότερα έργα του γραμμένο
το 1911, είναι ένα ταξίδι στα
σκοτάδια της ανθρώπινης
αβύσσου, ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί μία συμβολή στην
κατανόηση της ρωσικής
ιδιοσυγκρασίας.

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Ανατολική Γερμανία, Πότσνταμ,
καλοκαίρι του 1985. Η γλυκόξινη,
άτσαλη, ρομαντική εποχή της
εφηβικής αμφισβήτησης μιας
νεολαίας που το αίμα της
βράζει και αναζητά διεξόδους
σε μια καταπιεστική κοινωνία,
με φόντο την ψυχροπολεμική
καθημερινότητα της Ανατολικής
Γερμανίας.

Ιστορίες από τον Σαίξπηρ
Τσαρλς & Μαίρη Λαμπ
14.84 € έκαστος (δίτομο)
Τιμή Ευριπίδη: 13.36 €
Είκοσι θεατρικά έργα του
Ουίλιαμ Σαίξπηρ ίσως τα
σπουδαιότερα, έχουν ξαναγραφεί
τη φορά αυτή με τη μορφή
της λογοτεχνικής διήγησης
δημιουργώντας μία καινούργια
αριστουργηματική σύνθεση, που
επιτρέπει στον αναγνώστη να
γνωρίσει το έργο του Σαίξπηρ με
τον καλύτερο τρόπο.

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 504

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 400
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Εκατό χρόνια μοναξιά
Γκαμπριέλ Γκαρσία
Μάρκες
17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Η ιστορία μιας πόλης και μιας
οικογένειας, και μέσα από τα
πάθη, τα όνειρα, τις τραγωδίες,
τις προδοσίες, τα θαύματα, τα
μυστήρια και τις διαψεύσεις
τους, η ιστορία μιας χώρας,
μιας ηπείρου και ολόκληρου
του κόσμου. Ένα από τα
γοητευτικότερα και εμβληματικά
μυθιστορήματα του 20ού αιώνα
από τον βραβευμένο με Νόμπελ
συγγραφέα!

Αναζητήστε τις δράσεις μας στο www.evripidis.gr και
εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε
και να δηλώνετε συμμετοχή!

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 288

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 368

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 208

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 284

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο Μαρξ και η κούκλα
Μαριάμ Μαντζιντί

Ο δερματοστίκτης
του Άουσβιτς
Χέδερ Μόρις

Jazz
Τόνι Μόρισον

15.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.39 €
Ο εκπατρισμένος συγγραφέας
επιστρέφει στη Λιβύη επί τα ίχνη
του πατέρα του που είχε απαχθεί
από το καθεστώς Καντάφι, και
παραδίδει ένα συγκλονιστικό
χρονικό για την αναζήτηση
της γονεϊκής μορφής και την
ανακάλυψη της ρημαγμένης
πατρίδας του, κερδίζοντας το
βραβείο Πούλιτζερ

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Στο βραβευμένο με Goncourt
Πρώτου Μυθιστορήματος βιβλίο
της η Μαριάμ Ματζιντί μιλάει
με χιούμορ και τρυφερότητα
για τις ιρανικές ρίζες της,
τις οποίες αντιμετωπίζει ως
βάρος, ως αφετηρία, ως μέσο
κοινωνικοποίησης αλλά και ως
στοιχείο γοητείας. Αλλά και
για το πώς μπορεί περίφημα
να αισθάνεται Γαλλίδα, χωρίς
να απαρνιέται την περσική
κουλτούρα.

13.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.51 €
Ο Λάλε είναι αναγκασμένος
να χαράζει τους μπλε αριθμούς
στα μπράτσα των φυλακισμένων
του Άουσβιτς. Ελπίδα του
μοναδική, η Γκίτα, το κορίτσι
που θ’ αγαπήσει μέσα στην
απόλυτη ανθρώπινη αθλιότητα...

14,99 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.49 €
Ιστορία έρωτα, οδύνης,
φυλετικού αποκλεισμού αλλά
και ελπίδας, γραμμένη σαν
μουσική σύνθεση της τζαζ, το
αφροαμερικανικό έπος που
χάρισε στη συγγραφέα το
Νόμπελ Λογοτεχνίας κυκλοφορεί
σε νέα μετάφραση της Κατερίνας
Σχινά.

Εκδόσεις Αιώρα
σελ. 424

Εκδόσεις Άγρα
σελ. 128

Εκδόσεις Κέδρος
σελ. 424
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Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 312

Η επιστροφή
Χισάμ Ματάρ

Η Μπριτ-Μαρί ήταν εδώ
Φρέντρικ Μπάκμαν

Λούμπεν
Mυθιστορηματάκι
Ρομπέρτο Μπολάνιο

Ερωτικές ιστορίες από
χήρες Punjabi
Τζαζβάλ Μπαλί Καούρ

Η μοναδική ιστορία
Τζούλιαν Μπάρνς

15,00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Στα 63 της, η Μπριτ-Μαρί
εγκαταλείπει τον άπιστο άντρα
της και ξεκινάει μια νέα ζωή. Μια
αστεία και εμψυχωτική ιστορία
για την αγάπη, τις δεύτερες
ευκαιρίες και τις σχέσεις που
αποκαλύπτουν πόσα μπορείς να
πετύχεις. Από τον συγγραφέα
του bestseller Η γιαγιά μου σας
χαιρετά και ζητάει συγγνώμη.

11.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.71 €
Το τελευταίο έργο που εξέδωσε
ο Μπολάνιο προτού πεθάνει.
«Παρότι σύντομο, [...] είναι ένα
από τα πιο μεθυστικά βιβλία
του Μπολάνιο». – Juan Vidal,
συγγραφέας, NPR Books

16.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.03 €
Ένα άκρως γοητευτικό
μυθιστόρημα, ερωτικό,
ρομαντικό και μυστηριώδες.
Μέσα από ένα εργαστήρι
δημιουργικής γραφής οι σεμνές
Ινδές Παντζάμπι, που ζουν στο
Λονδίνο, απελευθερώνονται και
αποκτούν τη δική τους φωνή.

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Ένα βαθύ, και βαθιά θλιμμένο,
μυθιστόρημα για την αγάπη από
έναν από τους πιο σπουδαίους
χαρτογράφους της καρδιάς και
των καπρίτσιων της.

Ευπώλητα

ΙστορικόΥ
Μυθιστορήματος

1. Ο Έλληνας γιατρός

2. Σκηνές από τον βίο του

3. Αναστασία η Ρωμιά

4. Ένας στύλος φωτιάς

Καρολίνα Μέρμηγκα

Ματίας Αλμοσίνο
Ισίδωρος Ζουργός

Σουλτάνα
Ελένη Κεκροπούλου

Κεν Φόλετ

Μελάνι

Πατάκης

Ωκεανός

Bell

Α’ εξάμηνο 2018.

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Εκδόσεις Gutenberg

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 344

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 216

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 760

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η γυναίκα
με τα κόκκινα μαλλιά
Ορχάν Παμούκ

Βιβλίο Ανησυχίας
Φερνάντο Πεσσόα

13.30 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.97 €
Ένα παράξενο, ξεκαρδιστικό
και συγκινητικό μυθιστόρημα
που ισορροπεί μεταξύ ελπίδας
και απελπισίας, αγάπης
και σπαραγμού, από τη
σημαντικότερη σύγχρονη δανέζα
συγγραφέα, η οποία ήταν
υποψήφια για το βραβείο Man
Booker International.

26.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 23.40 €
Αμερική, 1890: η νεαρή
όμορφη Κάρι φτάνει στην πόλη
αναζητώντας μια καλύτερη
ζωή. Πιάνει δουλειά, αλλά
σύντομα ανακαλύπτει ότι για
να ζήσει το αμερικανικό όνειρο
υπάρχει ευκολότερος τρόπος: οι
φιλοφρονήσεις και τα δώρα ενός
προστάτη. Πού θα την οδηγήσει
αυτός ο δρόμος;

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ένα μυθιστόρημα για τη δίψα
του ανθρώπου για έρωτα, εξουσία
και αίμα.
«Η Γυναίκα µε τα κόκκινα
µαλλιά έρχεται να µας θυµίσει
πως στα καλά βιβλία η
απόλαυση του πώς το λέει είναι
ισάξια µε το τι θέλει να πει ο
συγγραφέας…»

20.00 € έκαστος (δίτομο)
Τιμή Ευριπίδη: 18.00 €
O Pessoa άφησε μέσα στο
μυθικό μπαούλο του ένα βιβλίο
ανολοκλήρωτο και πολλαπλό: το
Βιβλίο της Ανησυχίας. Πρόκειται
για το ημερολόγιο ενός
καθημερινού διαβάτη της πόλης
και της ζωής. Συναρπαστικές
εικόνες, παρατηρήσεις και
στοχασμοί προσφέρονται για μια
προσωπική ανάγνωση αυτού του
εσαεί ανοικτού βιβλίου.

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 640

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 576

Εκδόσεις Printa-Ροές
σελ. 352

Η Κάρι μας
Θίοντορ Ντρέισερ

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 1.224

Άλλαξε ταχύτητα
Νορς Ντορθ

4321
Πολ Όστερ

Όνειρα με το μέτρο
Νούρια Πράδας

Το Υπουργείο της
Υπέρτατης Ευτυχίας
Αρουντάτι Ρόι

Το σοβαρό παιχνίδι
Γιαλμάρ Σέντερμπεργκ

33.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 29.88 €
Στις 3 Μαρτίου 1947 γεννιέται
ο Άρτσιμπαλντ Ισαάκ
Φέργκιουσον. Από αυτή την
αφετηρία ξεκινούν τέσσερα
παράλληλα μονοπάτια ζωής:
τέσσερις Φέργκιουσον που
θα ζήσουν τέσσερις εντελώς
διαφορετικές ζωές. Ένα
μεγαλόπνοο μυθιστόρημα για το
δικαίωμα στην ύπαρξη και τις
ατελείωτες πιθανότητές της.

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Ντεφιλέ υψηλής ραπτικής, πάθη,
μίση, συνωμοσίες, ανατροπές
στην πολιτική κατάσταση
και η απειλή ενός πολέμου
διαμορφώνουν τις παθιασμένες
ζωές των ηρώων σε ένα
συναρπαστικό ανάγνωσμα.

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Μια οδυνηρή ιστορία αγάπης και
ταυτόχρονα μια αποφασιστική
διαμαρτυρία, που γράφεται
με ψιθύρους και κραυγές, από
τη βραβευμένη με Booker
συγγραφέα του βιβλίου Ο Θεός
των Μικρών Πραγμάτων.

16.96 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.26 €
Το κλασικότερο ερωτικό
μυθιστόρημα της σουηδικής
λογοτεχνίας. Η πλημμυρίδα
των συναισθημάτων και η
συντριβή των ψευδαισθήσεων
περιγράφονται με συγκλονιστική
οξυδέρκεια. Το έργο ακροβατεί
μεταξύ μυθοπλασίας και
πραγματικότητας, ζωντανεύοντας
ένα καταραμένο ερωτικό τρίγωνο
και μια σκανδαλώδη υπόθεση
διαζυγίου στην παλαιά Στοκχόλμη.

5. Αύγουστος

6. Το δάκρυ της

7. Ο άρχοντας με τα

8. Χάλκινο γένος

9. Ο θρύλος του Ασλάν 10. Αχγιάτ Ανχάρ

Τζον Γουίλιαμς

μάντισσας
Γιώτα Γουβέλη

Μαρία Σκιαδαρέση

Καπλάν
Θωμάς Κοροβίνης

Μάρω Κάργα

Gutenberg

Διόπτρα

πολλά πρόσωπα
Μελέτης Η.
Μελετόπουλος
Καπόν

Πατάκης

Άγρα

Τόπος
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Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 664

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 272

Εκδόσεις Κέδρος
σελ. 272

Εκδόσεις Γκοβόστη
σελ. 694

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ζωντανοί και Νεκροί
Κονσταντίν Σιμόνοφ

Patti Smith
M Train

Η χαμένη αναγνώστρια
Φάμπιο Στάσι

Ένας τζέντλεμαν
στη Μόσχα
Αμόρ Τάουλς

24.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 22.32 €
Γραμμένο το 1959,
πραγματεύεται την υποχώρηση
του Κόκκινου Στρατού απέναντι
στους Ναζί το 1941 και τη
Μάχη της Μόσχας. O Σιμόνοφ
ζωγραφίζει με τα πιο μελανά
χρώματα την άσκοπη σφαγή, τη
φρενίτιδα του πολέμου και τη
σύγχυση που προκλήθηκε από
την επίθεση.

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Η θρυλική Πάτι Σμιθ θυμάται
στιγμές από τη ζωή της
ανατρέχοντας στους τόπους
και στα στέκια όπου βρέθηκε.
Ένα στοχαστικό και βαθιά
συγκινητικό βιβλίο, το οποίο η
μεγάλη μουσικός και ποιήτρια
έχει χαρακτηρίσει «οδικό χάρτη»
της ζωής της.

14.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.05 €
Στο γοητευτικό μυθιστόρημα
του Fabio Stassi που αναζητά
τα όρια της μοιραίας σχέσης
μεταξύ λογοτεχνίας και
πραγματικότητας, τα βιβλία
καταλήγουν να αποτελούν
θεραπείες, φάρμακα, μέχρι
και ερευνητικά μέσα για την
εξιχνίαση ενός εγκλήματος.

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Ο Amor Towles, αν και ξένος,
καταφέρνει να αναβιώσει το
μεγάλο ρωσικό μυθιστόρημα
και να δημιουργήσει στο
μυαλό του αναγνώστη μια
πανδαισία εικόνων, αρωμάτων
και αισθήσεων, δίνοντας την
ατμόσφαιρα μερικών από τις
πιο επεισοδιακές δεκαετίες
της ρωσικής και παγκόσμιας
Ιστορίας.

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
σελ. 528

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 636

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 240

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
σελ. 288
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Η δεύτερη ζωή σου ξεκινά
όταν καταλάβεις
πως έχεις μόνο μία
Ραφαέλ Τζορντάνο

Η ιστορία ενός Αγνώστου
Αντόν Τσέχωφ

Και Τώρα, Ανθρωπάκο;
Χανς Φαλάντα

Τα κορίτσια του Ένισμορ
Πατρίτσια Φάλβεϊ

12.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.61 €
Η Καµίγ, τριάντα οκτώ
ετών, έχει φαινοµενικά όσα
της χρειάζονται για να είναι
ευτυχισµένη. Γιατί λοιπόν νιώθει
ότι η ευτυχία τής γλιστρά µέσα
από τα χέρια; Αν σας άρεσε
Το Μικρό Παριζιάνικο
Βιβλιοπωλείο τότε σίγουρα θα
λατρέψετε αυτό το βιβλίο!

13,78 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.40 €
Μια πρωτόγνωρη ερωτική
ιστορία, όπου τα πιο όμορφα
αισθήματα μιας νέας, έξυπνης
και γοητευτικής γυναίκας
συναντούν την απάθεια και τον
αμοραλισμό ενός άντρα που έχει
μάθει να ξοδεύει ό,τι πιο όμορφο
υπάρχει, μέσα στην παρακμιακή
ατμόσφαιρα της ρωσικής
αριστοκρατίας.

23.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 20.70 €
Μια ερωτική ιστορία στο
Βερολίνο του 1930 και στην
καρδιά της οικονομικής κρίσης
από έναν μεγάλο Γερμανό
συγγραφέα που είχε νιώσει για
καλά τις συνέπειές της.

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Η ιστορία της φιλίας δύο
κοριτσιών με διαφορετικές
κοινωνικές καταβολές στην
Ιρλανδία του 1900, μέσα από
την οποία ξετυλίγεται και η ίδια
η ιστορία της χώρας. Πώς θα
εξελιχθεί η φιλία τους, εν μέσω
αναταραχών στην Ιρλανδία;

Εκδόσεις Ωκεανός
σελ. 272

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 608

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 464

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 120

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο χαμένος παράδεισος
Έκτορ Αμπάδ Φασιολίνσε

Κόμης Vlad
Κάρλος Φουέντες

Αχανής μοναξιά
Κριστίν Χάνα

Οι ψυχές μας τη νύχτα
Κεντ Χαρούφ

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
«Ο Φασιολίνσε µάς µιλάει
στον Χαµένο παράδεισο για
κάτι πολύ µεγαλύτερο από την
ιστορία τριών κληρονόµων,
µελαγχολικών και ευαίσθητων.
Το βιβλίο αυτό είναι µια ελεγεία
για τον εύθραυστο παράδεισο
που όλοι αφήνουµε πίσω µας».
Le Monde

12.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.98 €
Δεν είναι απλώς ένα
μεταμοντέρνο αφήγημα που
ακολουθεί τη «μόδα των
βαμπίρ», αλλά μια ανατομία της
μεξικανικής μπουρζουαζίας και
των τρόπων με τους οποίους ο
πολιτισμός μας αντιμετωπίζει
τον θάνατο.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Μια επική ιστορία για την
ανθρώπινη επιβίωση και τον
νεανικό έρωτα που ανθίζει
κόντρα στις αντιξοότητες της
ζωής. Ένα μυθιστόρημα με
καφκικές αποχρώσεις, που
παράλληλα αναδίδει ελπίδα και
δύναμη. Από τη συγγραφέα του
διεθνούς best seller Το Αηδόνι.

13.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.06 €
Οι Ψυχές μας τη Νύχτα είναι το
εξαίσιο τελευταίο μυθιστόρημα
του Κεντ Χαρούφ. Είναι
η ιστορία της ανθρώπινης
μοναξιάς. Του φόβου του
θανάτου. Είναι μια ιστορία
που αφορά όλους μας. Για να
μάθουμε πώς πρέπει να γερνάμε.
Με χάρη. Μέχρι το τέλος...
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 528

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 554

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 504

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 365

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Οι Λύκοι Επιστρέφουν
- Διηγήματα της «Γενιάς
των Ερειπίων»
Συλλογικό

Σκοτεινός λαβύρινθος
Γρηγόρης Αζαριάδης

Υπόθεση Λερούζ
Έμιλυ Γκαμποριό

Σκοτεινό Βερολίνο
Χάραλντ Γκίλμπερς

16.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.40 €
Διάσημοι γερμανόφωνοι
συγγραφείς σπάνε τη σιωπή για
τους Ναζί. Ομολογίες ενοχής
και ψυχικού πόνου στα ερείπια
του Γ΄ Ράιχ. 29 συγκλονιστικά
διηγήματα!

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Όλα ξεκινούν με μια τρομακτικά
βίαιη δολοφονία, σ' ένα απομονωμένο αγρόκτημα έξω από τον
Μαραθώνα. Πέντε μέλη μιας συνηθισμένης οικογένειας βρίσκονται
νεκρά στην αυλή του αγροκτήματος. Το μοτίβο των φόνων
παραπέμπει σε επαγγελματίες που
εκτελούν ένα συμβόλαιο θανάτου.

19.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.10 €
Ενέπνευσε τους Κόναν Ντόιλ,
Σιμενόν, Λεμπλάν. Ο «πατέρας»
του Σέρλοκ Χολμς, του Αρσέν
Λουπέν, του επιθεωρητή Μαιγκρέ. Ο Εμίλ Γκαμποριό.
Πρώτη φορά στα ελληνικά!

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Βερολίνο 1944. Ο Εβραίος
πρώην επιθεωρητής της δίωξης
κοινού εγκλήματος Ρίχαρντ
Οπενχάιμερ, δίνει διμέτωπο
αγώνα: αγωνίζεται να εξιχνιάσει
την υπόθεση και να σώσει την
ίδια του τη ζωή, αφού γνωρίζει
ότι μόλις τελειώσει θα βρεθεί
στο έλεος των Ες Ες...

Ευπώλητα

Αστυνομικού
Μυθιστορήματος

1. Μάκβεθ

2. Σεμινάρια φονικής

3. Το δέμα

4. Φάλκο

Τζο Νέσμπο

γραφής
Πέτρος Μάρκαρης

Σεμπάστιαν Φίτσεκ

Αρτούρο Περέθ-Ρεβέρτε

Μεταίχμιο

Γαβριηλίδης

Διόπτρα

Πατάκης

Α’ εξάμηνο 2018.

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Εκδόσεις Bell
σελ. 424

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 320

Εκδόσεις Gutenberg
σελ. 542

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 374

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Υπόθεση Λέβενγουορθ
Άννα Καθαρίν Γκριν

Το παιχνίδι των ψεμάτων
Ρουθ Γουέαρ

Φορμόλη
Αρναλντούρ Ιντρίντασον

Το μυστικό τάγμα
Ίρις Καλβά

18.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.20 €
Ένα μυθιστόρημα–σταθμός
στην ιστορία της αστυνομικής
λογοτεχνίας γραμμένο από τη
συγγραφέα – πρότυπο της Άγκαθα Κρίστι. Η διάσημη Υπόθεση
Λέβενγουορθ της «μητέρας του
αστυνομικού μυθιστορήματος»
για πρώτη φορά στα ελληνικά!

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ξεκίνησε σαν ένα αθώο παιχνίδι.
Μόνο τέσσερα κορίτσια γνώριζαν
τους κανόνες. Αλλά παύει να
είναι παιχνίδι όταν κάποιος…
πεθαίνει. Ένα ακόμα συγκλονιστικό μυθιστόρημα από τη συγγραφέα του best seller Η γυναίκα
στην καμπίνα 10.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ένας άντρας βρίσκεται δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Τα
μόνα στοιχεία είναι ένα κρυπτικό
σημείωμα πάνω στο πτώμα και
η φωτογραφία του τάφου ενός
κοριτσιού. Ο επιθεωρητής Έτλεντουρ ανακαλύπτει ότι το θύμα
είχε κατηγορηθεί κάποτε για
ένα έγκλημα χωρίς να καταδικαστεί…

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Το νέο βιβλίο της Ίριδας Καλβά
είναι μια συγκλονιστική ιστορία
απόλυτα απαγορευμένης αγάπης,
ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα
για τη σκοτεινή δύναμη του
κακού και τη σκληρή μάχη
ανάμεσα στον έρωτα και το
«χρέος».

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 384

Εκδόσεις Bell

Εκδόσεις Bell

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 512
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Ο δολοφόνος με το
σημάδι του σταυρού
Κρις Κάρτερ

Τέλος βάρδιας
Στίβεν Κινγκ

The walking dead No2 –
Ο δρόμος προς το
Γούντμπερι
Ρόμπερτ Κίρκμαν

Το Στοιχειωμένο
Ξενοδοχείο
Γουίλκι Κόλινς

Τιμή αναμένεται
Το πρώτο βιβλίο της πιο
εθιστικής σειράς αστυνομικών
μυθιστορημάτων είναι εδώ! Ανακαλύψτε τον ντετέκτιβ Ρόμπερτ
Χάντερ σε μια περιπέτεια που θα
σας κόψει την ανάσα.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Η αντίστροφη μέτρηση για τον
«δολοφόνο με τη Μερσέντες»
έχει ξεκινήσει. Το εντυπωσιακό
–και πολυαναμενόμενο– φινάλε
της τριλογίας με πρωταγωνιστή
τον Μπιλ Χότζες, για πρώτη
φορά στα ελληνικά!

Τιμή αναμένεται
Ο Robert Kirkman, δημιουργός
της #1 τηλεοπτικής σειράς The
Walking Dead, παρουσιάζει το
δεύτερο βιβλίο της τριλογίας του
Κυβερνήτη, που κατέκτησε τις
λίστες των bestseller σε περισσότερες από 20 χώρες.

14.84 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.36 €
Μια ιστορία που διαδραματίζεται
μεταξύ Λονδίνου και Βενετίας και
με βασικούς πρωταγωνιστές δύο
γυναίκες, την διαβολική «Κόμισσα»
Ναρόνα και την όμορφη, τρυφερή
και αξιαγάπητη Άγκνες. Ένα
μυθιστόρημα που εξελίσσεται
με έναν εντελώς απρόβλεπτο και
οπωσδήποτε συναρπαστικό τρόπο.

5. Origin

6. Η κληρονομιά των

7. Ο άνθρωπος

8. Το βιβλίο των

9. Σκοτεινό Βερολίνο

Νταν Μπράουν

κατασκόπων
Τζον Λε Καρέ

κιμωλία
Σι Τζέι Τίουντορ

κατόπτρων
Ε. Ο. Κιροβίτσι

Χάραλντ Γκίλμπερς

10. Ο Μαιγκρέ
και ο νεκρός του
Ζορζ Σιμενόν

Ψυχογιός

Bell

Κλειδάριθμος

Πατάκης

Μεταίχμιο

Άγρα

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 384

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 472

Εκδόσεις Bell
σελ. 456

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 352

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Το κυνήγι
των φαντασμάτων
Τζον Κόνολι

Τυφλή γωνία
Ντιν Κουντζ

Η καλή και η κακή
Άλι Λαντ

Το ζευγάρι
της διπλανής πόρτας
Σάρι Λαπένα

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Η νέα πολυαναμενόμενη περιπέτεια του Τσάρλι Πάρκερ είναι
ένα απολαυστικό μυθιστόρημα
που συνδυάζει το αστυνομικό
στοιχείο με το υπερφυσικό, έτσι
όπως μόνο ο #1 συγγραφέας John
Connolly ξέρει να το κάνει.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Μία καινούργια σειρά καταιγιστικής δράσης, με την υπογραφή
ενός από τους πιο επιτυχημένους
συγγραφείς παγκοσμίως, με τις
συνολικές πωλήσεις των έργων
του να ξεπερνούν τα 450.000.000
αντίτυπα.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Η μητέρα της Άννι είναι σίριαλ
κίλερ. Ο μόνος τρόπος για να τη
σταματήσει είναι να την καταδώσει στην αστυνομία. Μάνα και
κόρη θα χωριστούν, αλλά δεν θα
ξεχάσουν η μία την άλλη. Γιατί
το αίμα νερό δεν γίνεται…

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Η Μέι και ο Νίκο μοιάζουν να τα
έχουν όλα: μία αγαπημένη σχέση,
ένα ωραίο σπίτι, ένα πανέμορφο
μωρό. Αλλά μια νύχτα,
όταν βρίσκονται για δείπνο
στους γείτονες, το μωρό τους
εξαφανίζεται. Ίσως το καλύτερο
ψυχολογικό θρίλερ της χρονιάς.

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 464

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 288

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 560

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 512
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Ιρέν
Πιέρ Λεμέτρ

Αρσέν Λουπέν —
Το Χρυσό Τρίγωνο
Μωρίς Λεμπλάν

Το πιστόλι του Νεύτωνα
Ανδρέας Λύκος

Σ’ άφησα
Κλερ Μάκιντος

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Από την πρώτη κιόλας δολοφονία ο ντετέκτιβ Καμίγ Βεροβέν
αντιλαμβάνεται ότι αυτή η
υπόθεση δεν μοιάζει με καμία
άλλη. Καθώς η αστυνομία ανακαλύπτει φρικιαστικά εγκλήματα, ο
Βεροβέν διαπιστώνει ότι έχει να
κάνει με έναν μανιακό δολοφόνο
που σχεδιάζει αριστοτεχνικά
κάθε έγκλημα.

16.96 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.26 €
Γεννημένος από την πένα του
Μωρίς Λεμπλάν, ο Αρσέν Λουπέν, η μοναδική αυτή εγκληματική φυσιογνωμία φαίνεται πως
καταργεί τα όρια που υπάρχουν
μεταξύ του καλού και του κακού,
και σχεδόν πάντα στο τέλος εμφανίζεται ως υπερασπιστής του
ηθικού νόμου της κοινωνίας.

15.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.50 €
Μαθηματικό νουάρ που εκτελεί
πιστά τη συνταγή μιας καλής
αστυνομικής περιπέτειας. Αναπάντεχος καταλύτης τα Μαθηματικά
και η διαμάχη Νεύτωνα-Λάιμπνιτς
για τον Λογισμό. Στην καρέκλα
του υπόπτου κάθονται όλοι οι πρωταγωνιστές. Όλοι είναι ύποπτοι με
μαθηματική βεβαιότητα... μέχρι
την επόμενη σελίδα.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Ήταν ένα τραγικό ατύχημα.
Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Δεν
θα μπορούσε να το αποτρέψει.
Ή μήπως θα μπορούσε; Ανατριχιαστικό, καθηλωτικό και
συγκινητικό, το Σ’ άφησα είναι
ένα μυθιστόρημα δουλεμένο με
μαεστρία που διαθέτει μια φονική ανατροπή.

Βάλτε μυστήριο στο καλοκαίρι σας...
μέσα από εκατοντάδες τίτλους αστυνομικής λογοτεχνίας
που θα βρείτε στα βιβλιοπωλεία μας!

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 344

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
σελ. 560

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ψυχρός Γρανίτης
Στιούαρντ Μακμπράιτ

Το βλέμμα
του αποχαιρετισμού
Ρος Μακντόναλντ

17.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.30 €
Το νεκρό σώµα του μικρού
Ντέιβιντ ανακαλύπτεται σ’ ένα
χαντάκι: στραγγαλισµένο, ακρωτηριασµένο, πεθαµένο εδώ και
πολύ καιρό. Και είναι µόλις το
πρώτο. Ασύλληπτες ανατροπές
και καταιγιστική δράση μέσα στη
γρανιτένια πόλη του Αμπερντίν!

14.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.49 €
Μια διάρρηξη στην έπαυλη
των Τσάλμερς φέρνει στην
επιφάνεια τα ένοχα μυστικά
της οικογένειας. Τα βλέμματα
στρέφονται στον Νικ, τον γιο
τους. Ο ντετέκτιβ Λιου Άρτσερ
διαπιστώνει ότι η υπόθεση
δεν αφορά μόνο τη διάρρηξη,
όταν ένας συνεργάτης του Νικ
βρίσκεται δολοφονημένος.

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 456

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 360
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Σικάγο
Ντέιβιντ Μάμετ

Κορίτσι στον πάγο
Ρόμπερτ Μρίντζα

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα
νουάρ αποχρώσεων, ένα καλειδοσκοπικό αφήγημα με φόντο
τον υπόκοσμο του Σικάγο της
δεκαετίας του 1920 από τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο
των θρυλικών Αδιάφθορων και
από τον τιμημένο με Πούλιτζερ
θεατρικό συγγραφέα του έργου
Οικόπεδα με θέα.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Ένα κορίτσι βρίσκεται θαμμένο
στον πάγο. Η υπαστυνόμος Έρικα Φόστερ εκτός από το παρελθόν της, έχει να αντιμετωπίσει
και έναν κατά συρροή δολοφόνο
που απειλεί μέχρι και την ίδια.

Στα βιβλιοπωλεία μας θα βρείτε μεγάλη συλλογή
ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών για όλους τους
προορισμούς σας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκδόσεις Άγρα
σελ. 272

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 528

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 256

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 632

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μάκβεθ
Τζο Νέσμπο

Ο σκύλος
των Μπάσκερβιλ
Άρθουρ Κόναν Ντόιλ

Αμαλία
Σπύρος Πετρουλάκης

Ο Μαιγκρέ
και ο νεκρός του
Ζορζ Σιμενόν

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Σε μια ζοφερή αποβιομηχανοποιημένη πόλη που σπαράσσεται
από τη διαφθορά και το έγκλημα,
μια απόπειρα σύλληψης εμπόρων
ναρκωτικών μετατρέπεται σε
λουτρό αίματος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τον ροκ σταρ
της σύγχρονης αστυνομικής
λογοτεχνίας βασισμένο στον
σαιξπηρικό Μάκβεθ.

13.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.15 €
Σκοτεινή και μυστηριώδης
ατμόσφαιρα με πρωταγωνιστή
τον Σέρλοκ Χολμς. Ένας αρχαίος
θρύλος, ένα απόκοσμο τέρας,
ο τελευταίος κληρονόμος μιας
μεγάλης περιουσίας, η σκοτεινή
και μυστηριώδης ατμόσφαιρα
συνθέτουν το καλύτερο μυθιστόρημα που έγραψε ποτέ ο Κόναν
Ντόιλ.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Ένας serial killer εκτελεί
τελετουργικά τα θύματά του,
όλα ανήλικα κορίτσια. Ένας
αστυνόμος έρχεται αντιμέτωπος
με την πιο δύσκολη υπόθεση της
καριέρας του. Καθώς η κλεψύδρα
αδειάζει, ζωές κρέμονται από μια
λεπτή κλωστή…

13.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.70 €
Ένα μυθιστόρημα με πολλή
αγωνία, ένταση, αλλά και χιούμορ, με μεγάλες αφηγηματικές
ανατροπές και με έντονο το
ανθρώπινο στοιχείο του Μαιγκρέ.
Το βιβλίο έγινε τηλεταινία
αγγλικής παραγωγής το 2016, με
εκπληκτικό πρωταγωνιστή στον
ρόλο του επιθεωρητή Μαιγκρέ
τον Rowan Atkinson.

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 512

Εκδόσεις Bell
σελ. 328

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 376

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 368
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Τυφλά Ψάρια
Δημήτρης Σίμος

Ταραγμένα νερά
Χρύσα Σπυροπούλου

Ο άνθρωπος κιμωλία
Σι Τζέι Τιούντορ

Η γυναίκα στο παράθυρο
Έι Τζέι Φιν

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Μετά το βραβευμένο μυθιστόρημα
Τα Βατράχια, ο Δημήτρης Σίμος
επιστρέφει σε ακόμη πιο Σκοτεινά Νερά… Το Τυφλά Ψάρια
είναι η πολυαναμενόμενη δεύτερη
υπόθεση του αστυνόμου Καπετάνου. Ανακαλύψτε κι εσείς το νέο
αίμα στην ελληνική αστυνομική
λογοτεχνία.

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Η Σάρα, συγγραφέας και σεναριογράφος, κάνει διακοπές μαζί με
τον φίλο της στο ξενοδοχείο «Το
μαργαριτάρι της λίμνης», στην
όχθη της λίμνης Δοϊράνης. Ώσπου
χάνονται τα ίχνη της όταν πηγαίνει
να κολυμπήσει στα ανοιχτά. Ηθελημένη εξαφάνιση; Ατύχημα; Ή
εγκληματική ενέργεια;

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Κανείς μας δεν κατάλαβε πότε
άρχισαν όλα… Όταν αρχίσαμε
να ζωγραφίζουμε τα ανθρωπάκια
από κιμωλία ή όταν αυτά άρχισαν να εμφανίζονται από μόνα
τους; Ένα συγκλονιστικό θρίλερ
στα χνάρια του Stephen King.

16.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.03 €
Έξυπνο, δυνατό και συγκινητικό,
ένα θρίλερ που φέρνει στο μυαλό
του αναγνώστη τις καλύτερες
στιγμές του Χίτσκοκ. Σ’ αυτό το
διαβολικά ανατριχιαστικό θρίλερ, κανένας και τίποτα δεν είναι
όπως φαίνεται. NEW YORK
TIMES BEST SELLER

Ευπώλητα

2. Στοχασμοί
Φιλόθεος Φάρος

A’ εξάμηνο 2018

1. Μαχάτμα Γκάντι,
το δώρο του θυμού
Αρούν Γκάντι

3. Περπατώντας
στην Αθήνα
Νίκος Βατόπουλος

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Διόπτρα

Αρμός

Μεταίχμιο

ΔΟΚΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

4. Ικιγκάι – Τα μυστικά
της Ιαπωνίας για έναν
μακρό και ευτυχισμένο βίο
Έκτορ Γκαρθία – Φρανσέσκ
Μιράλες
Πατάκης

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 366

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 168

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 600

Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 392

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Το δέμα
Σεμπάστιαν Φίτσεκ

Οι φόνοι της Κίσσας
Άντονι Χόροβιτς

Πάνος Γαβαλάς,
μια ζωή όλο φως
Δημήτρης Μανιάτης

Το χρονικό της ζωής μου
Στίβεν Χόκινγκ

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Η ψυχίατρος Έμα Στάιν πέφτει
θύμα βιασμού. Από τότε νιώθει
ασφαλής μόνο στο σπίτι της. Μέχρι τη στιγμή που ο ταχυδρόμος
την παρακαλά να παραλάβει ένα
δέμα για τον γείτονά της. Ένα
μοναδικά εθιστικό ψυχολογικό
θρίλερ, που εξετάζει τα όρια του
ανθρώπινου μυαλού.

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Η αστυνομική ιστορία που διαβάζει η υπεύθυνη έκδοσης Σούζαν Ράιλαντ τελειώνει απότομα
καθώς λείπουν οι τελευταίες
σελίδες. Ταυτόχρονα ακούει από
το ραδιόφωνο ότι ο συγγραφέας
του βιβλίου είναι νεκρός. Εκείνη
τη στιγμή η Σούζαν ξέρει ότι από
αναγνώστρια θα γίνει ντετέκτιβ.

16.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.21 €
Το παρόν βιβλίο περικλείει
τη βιογραφία του λαϊκού
βάρδου και δημιουργού Πάνου
Γαβαλά. Βασική δεξαμενή
είναι οι προφορικές μαρτυρίες
συνεργατών, φίλων, συγγενών
του αλλά και, ευρύτερα,
προσώπων που διαδραμάτισαν
ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε
Λαϊκό Τραγούδι.

18.02 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.22 €
Το τελευταίο βιβλίο του Στίβεν
Χόκινγκ– ανεκτίμητης αξίας
με αδημοσίευτες φωτογραφίες.
Αποκαλύπτει την προσωπική ζωή
του, τις ανυπέρβλητες δυσκολίες
της παράλυσης, την ατσάλινη
θέληση για ζωή, τις θεωρίες του
για το Σύμπαν και το μέλλον της
ανθρωπότητας.
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Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 208

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 68

ΠατρΕίδα
Γιάννης Ευθυμιάδης

Η έρημη χώρα
Προύφροκ
Τ. Σ. Έλιοτ

Γάλα και μέλι
Ρούπι Καούρ

10.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.00 €
Στην ποιητική σύνθεση «ΠατρEίδα» ο Γιάννης Ευθυμιάδης επιχειρεί να καταγράψει την αποδόμηση
μιας πατρίδας, ανασυστήνοντάς
την ώστε η ποιητική ουσία να αποτελέσει την ύλη ενός νέου κόσμου.
Για μια πατρίδα που (αυτο)ενεχυριάζεται, η ποίηση γίνεται πνοή (απ)
ελευθερίας.

12.72 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.45 €
«Είμαι πλέον πεπεισμένος πως η
αθανασία σας προέρχεται από τις
ανθρωποθεσίες που κάνατε στα
ποιήματά σας. Όχι, κύριε Έλιοτ,
δεν είπα ανθρωποθυσίες, αλλά
ανθρωποθεσίες. Στους πλίνθινους
στίχους σας έχουν εγκιβωτιστεί
ανθρώπινες υπάρξεις.» […] (Από
το επίμετρο του μεταφραστή)

13.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.15 €
Η πρώτη ποιητική συλλογή της
ινδοκαναδής καλλιτέχνιδας.
Κυκλοφόρησε το 2014 και
αριθμεί περίπου 200 σελίδες.
Το βιβλίο ξεχώρισε αμέσως
για το εξομολογητικό του
περιεχόμενο και την ιδιαίτερη
εικονογράφηση, δουλειά
της ίδιας της Kaur.

5. Homo Deus –
Μία σύντομη ιστορία
του μέλλοντος
Νόα Γιουβάλ Χαράρι
Αλεξάνδρεια

6. Είμαστε
αστρόσκονη
Διονύσης Π.
Σιμόπουλος
Μεταίχμιο

7. Sapiens –
Μία σύντομη ιστορία
του ανθρώπου
Νόα Γιουβάλ Χαράρι
Αλεξάνδρεια

Εκδόσεις Γαβριηλίδη
σελ. 149

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

Εκδόσεις Γαβριηλίδη
σελ. 176

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ

8. Η πάπισσα Ιωάννα
Δημήτρης Χατζόπουλος
– Εμμανουήλ Ροΐδης
Athens Review
of Books

Δωμάτια όπου
οι άνθρωποι ουρλιάζουν
και πληγώνουν ο ένας
τον άλλο
Ρέιμοντ Κάρβερ
12.72 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.45 €
Πεζολογικά ποιήματα σε
ελεύθερο στίχο, με τάση
ρεαλισμού και στοχαστική συχνά
διάθεση, μας παραπέμπουν
αρκετές φορές-μοιραίαστο οξύ βλέμμα που συναντάμε
στα εξαιρετικά διηγήματα
του Ρέιμοντ Τσάντλερ.

9. 150 Συμβουλές για
σωστό μάνατζμεντ
από το Harvard
Business Review
Πατάκης

10.

Μια ζωή
χωρίς άλλοθι
Ελένη Γλύκατζη –
Αρβελέρ
Μεταίχμιο

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 216

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 160

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 288

Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 272

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Παιδικοί φόβοι
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

Το δώρο του θυμού
Αρούν Γκάντι

Ζήσε όπως η γάτα
Στεφάν Γκαρνιέ

Τι θα κάνω με σένα,
μαμά;
Τένια Μακρή

13.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.51 €
Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς
«Σχολή Ανήσυχων Γονέων»
ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης,
επανέρχεται με ένα ακόμη
σημαντικό ζήτημα που
απασχολεί την πλειονότητα
των γονέων, αυτό των παιδικών
φόβων.

11.10 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.99 €
Ανακαλύψτε έντεκα από τα πιο
σημαντικά μαθήματα ζωής ενός
από τους πιο σπουδαίους ηγέτες
και φιλοσόφους του εικοστού
αιώνα –του Μαχάτμα Γκάντι–
σε αυτή την έντονη και επίκαιρη
εξερεύνηση του δρόμου της
αλήθειας, όπως τη διηγείται
ο εγγονός του Αρούν Γκάντι.

12.30 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.07 €
Γνωρίζουμε όλοι ότι τα ζώα
εκπέμπουν θετική ενέργεια.
Μήπως ήρθε η ώρα να τα
εκτιμήσουμε και να τα
«αντιγράψουμε» για μια
καλύτερη ζωή, γεμάτη φως;

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Μέσα από αληθινές ιστορίες,
η Τένια Μακρή προτείνει δέκα
βήματα που θα σας βοηθήσουν
να βάλετε τη σχέση με τη
μητέρα σας σε μια νέα πολύτιμη
διάσταση.
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Εκδόσεις Αιώρα
σελ. 184

Εκδόσεις Άγρα
σελ. 288

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 368

Εκδόσεις Ενάλιος
σελ. 352

ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

Aντίο κατάθλιψη!
Ρούμπι Ούαξ

Ξεκινήστε από το γιατί
Σάιμον Σίνεκ

Μια μητέρα γεννιέται
Ντάνιελ Στερν, Νάντια
Μπρουσβάιλερ Στερν

Σιωπή: η δύναμη
της εσωτερικής ησυχίας
σ’ έναν κόσμο γεμάτο
θορύβους
Νιάτ Χαν Τικ

14.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.41 €
Πριν από πεντακόσια χρόνια
κανείς δεν πέθαινε από στρες.
Εφηύραμε, όμως, αυτήν την
έννοια και τώρα την αφήνουμε
να μας κυβερνάει! Η Ουάξ μας
δείχνει πώς να ξεμπερδέψουμε
για τα καλά με την κατάθλιψη
κάνοντας μικρές και απλές
αλλαγές!

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Όλα ξεκινούν από το ΓΙΑΤΙ!
O Σίνεκ περιγράφει το πλαίσιο
βάσει του οποίου μπορεί να
οικοδομηθεί μια εταιρεία ή να
οργανωθεί ένα κίνημα. Ένα
βιβλίο για όσους θέλουν να
εμπνεύσουν τους άλλους …και
για όσους θέλουν κάποιον να
τους εμπνεύσει.

18.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.20 €
Μια διεισδυτική και θερμή ματιά
στη συναισθηματική και ψυχική
ζωή των γυναικών που περιμένουν παιδί ή που μόλις έγιναν
μητέρες. Το καλύτερο βιβλίο για
να σας βοηθήσει να κατανοήσετε
τα μοναδικά βιώματα και σκέψεις που σας κατακλύζουν όταν
γίνεστε μητέρα.

12.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.52 €
Ο Θιβετιανός μοναχός Τικ
Νιατ Χαν μας καθοδηγεί για να
ανακαλύψουμε πώς να ζούμε στο
παρόν, πώς να αναγνωρίζουμε
την ομορφιά γύρω μας, πώς
να διατηρούμε τη γαλήνη στον
πολύβουο κόσμο που ζούμε, χωρίς
ατέλειωτες ώρες διαλογισμού ή
αυστηρές πρακτικές.

www.evripidis.gr

evripidis.books
evripidis.books
evripidis bookstores

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 320

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 136

Εκδόσεις Ροές
σελ. 192

Εκδόσεις Γαβριηλίδη
σελ. 208

ΔΟΚΙΜΙΑ

Τσαρλς Μπουκόβσκι,
ο κυνικός Κυνικός
Γιώργος Λαμπράκος

Ανοιχτή επιστολή
σε έναν νέο για
την πορεία του στη ζωή
Αντρέ Μορουά

Γυναίκες & εξουσία:
Ένα μανιφέστο
Μαίρη Μπιρντ

Το καπέλο του
Βερμέερ: ο 17ος αιώνας
και οι απαρχές της
παγκοσμιοποίησης
Τίμοθι Μπρουκ

11.66 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.49 €
Ένα πολύπλευρο λογοτεχνικό
δοκίμιο, μοναδικό στο είδος του,
που καταγράφει τις συγκλίσεις
και τις αποκλίσεις δύο δίδυμων
όρων συνδέοντας την αρχαία
Ελλάδα και την αμερικανική
λογοτεχνία με χιούμορ και
επινοητικότητα.

10.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.54 €
Συμβουλές σ’ έναν νέο για
τη στάση που πρέπει να έχει
απέναντι σε σημαντικά ζητήματα
όπως η ανθρώπινη ευτυχία, η
ψυχαγωγία, το χρήμα, ο γάμος,
ο πολιτισμός της αφθονίας,
ο φθόνος, η πολλαπλότητα
του εαυτού και η αντιφατική
ανθρώπινη συμπεριφορά.

11.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.90 €
Από τη διεθνώς αναγνωρισμένη
κλασικίστρια και μπεστσελερίστρια συγγραφέα, ένα
επίκαιρο μανιφέστο. Ένα
γενναίο βιβλίο, που απευθύνεται
στους μισογύνηδες και τα τρολ
ανά τον κόσμο που ανηλεώς
επιτίθενται στις γυναίκες -πολύ
συχνά και στην ίδια- και τις
μειώνουν.

17.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.19 €
Ο συγγραφέας, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης,
μελετά τους πίνακες του
διάσημου Ολλανδού ζωγράφου
Γιοχάνες Βερμέερ και μέσα
από την εικονοποιία του
ανασχεδιάζει το εμπορικό δίκτυο
της υδρογείου τον 17ο αιώνα και
παρακολουθεί την ανάδυση του
σύγχρονου κόσμου.
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Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 464

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 112

Εκδόσεις Printa-Ροές
σελ. 208

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ.112

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σοπεγχάουερ
ως παιδαγωγός
Φρειδερίκος Νίτσε

Προσωπικά Δεδομένα:
Προστασία GDPR
Ειρηνικός Πλατής

Θεσμοί
Αριστείδης Χατζής

Πυρ και μανία.
Στον Λευκό Οίκο
του Ντόναλντ Τραμπ
Μάικλ Γουλφ

14.84 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.36 €
Ο Νίτσε παρουσιάζει τον Σοπεγχάουερ ως στοχαστή που ενσαρκώνει
το ιδεώδες του φιλοσόφου-παιδαγωγού, χάρη στην πνευματική
αυτονομία και την ανεξάρτητη κριτική στάση του. Κι ο ίδιος ο Νίτσε
θέλει να μοιάσει στο πρότυπό του,
ως παιδαγωγός του πνευματικά
ελεύθερου ανθρώπου.

10,99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε
συγκεντρωμένες και καλά
οργανωμένες όλες τις βασικές
πληροφορίες που κάθε στέλεχος,
ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος
επιχείρησης (από τη μικρότερη
ως τη μεγαλύτερη) πρέπει να
γνωρίζει για τον νέο Κανονισμό.

10,99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
Το βιβλίο παρουσιάζει τη
σύγχρονη θεωρία για τους
θεσμούς, όπως αυτοί έχουν
διαμορφωθεί στις φιλελεύθερες
δημοκρατίες, και αποτελεί
ταυτόχρονα μια εισαγωγή στην
οικονομική ανάλυση του δικαίου.

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Στο βιβλίο αυτό, του οποίου την
έκδοση προσπάθησε λυσσαλέα να
εµποδίσει ο Ντόναλντ Τραµπ, ο
Μάικλ Γουλφ πιάνει το νήµα από
την αρχή και αφηγείται µε γνώση
και αφηγηµατική δεινότητα το πώς
ο Ντόναλντ Τραµπ έγινε Πρόεδρος
των Ηνωµένων Πολιτειών.

Ευπώλητα

Ιστορία-Πολιτική
A’ εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

1. Μόνο λίγα χιλιόμετρα.

2. Ελλάδα 1453-1821:

3. Η Ελλάδα του Όθωνα

4. Μικρές Εισαγωγές:

Ιστορίες για την ιστορία
Μαρία Ευθυμίου - Μάκης
Προβατάς
Πατάκης

Οι άγνωστοι αιώνες
Ντέιβιντ Μπρούερ

Έντμοντ Αμπού

Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν
Κωνσταντίνος Φίλης

Πατάκης

Μεταίχμιο

Παπαδόπουλος

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 496

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 648

Εκδόσεις Διόπτρα
σελ. 448

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 448

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ελλάδα του Όθωνα
Έντμοντ Αμπούτ

Εμφύλιος - Ελλάδα
1943-1949, ένας διεθνής
πόλεμος
Αντρέ Γερολυμάτος

Ο φόβος και η ελευθερία
Κιθ Λόου

Μετά το 1922:
Η παράταση
του Διχασμού
Γιώργος Θ.
Μαυρογορδάτος

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη 14.94 €
Το εμβληματικό έργο του
Εντμόντ Αμπού κυκλοφόρησε
το 1855 και ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων. Η κοινωνία,
η οικονομία, η θρησκεία, η
διοίκηση, η πολιτική, τίποτε δεν
μένει στο απυρόβλητο από την
οξυδερκή ματιά και την καυστική
πένα του γάλλου περιηγητή.

19.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.91 €
Με μοναδική, πρωτότυπη
αφήγηση, που βασίζεται σε
έγγραφα μέχρι προσφάτως
απόρρητα από την Ελλάδα, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τις
βρετανικές μυστικές υπηρεσίες,
ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι
ο Εμφύλιος ήταν –πάνω απ’
όλα– ένας διεθνής πόλεμος και
η πρώτη πράξη του Ψυχρού
Πολέμου.

22.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 19.98 €
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος ήταν ένα από τα πιο
καταστροφικά γεγονότα στην
Ιστορία. Πώς ο φόβος της βίας,
τα όνειρα για ισότητα και ο
πόθος για ελευθερία άλλαξαν
τις χώρες και τις κοινωνίες στις
οποίες ζούμε σήμερα; Από τον
βραβευμένο συγγραφέα και
ιστορικό KEITH LOWE.

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.04 €
Το βιβλίο αυτό αποτελεί
συνέχεια εκείνου με τον τίτλο
1915: Ο Εθνικός Διχασμός
και καλύπτει την περίοδο
του Μεσοπολέμου, μέχρι το
1940. Παρά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, ο Διχασμός δεν
ξεπεράστηκε αλλά συνεχίστηκε
προπαντός ως κρίση εθνικής
ολοκλήρωσης.
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Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 352

Εκδόσεις Γκοβόστη
σελ. 688

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 440

Εκδόσεις Γκοβόστη
σελ. 992

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος
Άντονι Μπίβορ

Ελλάδα, 1453 – 1821
Ντέιβιντ Μπρούερ

Η Ιστορία της CIA –
Ερείπια και Στάχτες
Τιμ Ουάινερ

Η πτήση του Ίκαρου
Κέβιν Άντριους

44.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 40.95 €
Αξιοποιώντας την ίδια αφηγηματική μέθοδο χάρη στην οποία έγιναν
διεθνή best seller τα βιβλία του,
συγκεντρώνει με καινοτόμο τρόπο
όλες τις διαφορετικές οπτικές.
Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη
επιστημονική έρευνα και γνώση, γράφοντας με σαφήνεια και
ευαισθησία.

19.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.92 €
Το πολύτιμο αυτό βιβλίο,
γραμμένο με έμπνευση,
οξυδέρκεια και αίσθημα ηθικής
ευθύνης, καλύπτει επτά σχεδόν
αιώνες ελληνικής ζωής μέχρι
τη δημιουργία του σύγχρονου
ελληνικού ανεξάρτητου κράτους.

39.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 35.82 €
Η Ιστορία της CIA αξιοποιεί
περισσότερα από 50.000 έγγραφα,
ως επί το πλείστον από τα αρχεία
της ίδιας της Υπηρεσίας, καθώς
και εκατοντάδες συνεντεύξεις
με βετεράνους πράκτορές της
– μεταξύ των οποίων και δέκα
διοικητές της.

18.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.09 €
Το 1947, ο νεαρός αρχαιολόγος
Kevin Andrews ταξιδεύει στην
Πελοπόννησο για να μελετήσει
τα μεσαιωνικά κάστρα της και
καταγράφει σε ένα συναρπαστικό
οδοιπορικό την ομορφιά και την
οδύνη μιας χώρας που βιώνει το
χάος του εμφύλιου πολέμου.

5. Εμφύλιος Ελλάδα

6. 10+1 Ερωτήσεις και

7. Μετά το 1922.

8. Για το ολοκαύτωμα

9. Η μεταμόρφωση

1943-1949. Ένας διεθνής
πόλεμος
Αντρέ Γερολυμάτος
Διόπτρα

απαντήσεις για
το Μακεδονικό
Κωστής Καρπόζηλος,
Δημήτρης Χριστόπουλος
Πόλις

Η παράταση του
εθνικού διχασμού
Γιώργος Μαυρογορδάτος
Πατάκης

Σταύρος Ζουμπουλάκης

της Ελλάδας μετά τον
Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ουίλλιαμ Μακνίλ
Παπαδόπουλος

Πόλις

10. Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο οραματιστής
του ανέφικτου
Θάνος Βερέμης
Μεταίχμιο

Ζωή στην κόψη
Τζιμ Αλ-Καλίλι, Τζόντζο

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 464

TED Talks
Κρις Άντερσον

Η γεωγραφία
της μεγαλοφυΐας
Έρικ Γουέινερ

Ο τελευταίος
πανεπιστήμονας
Ντόναλ Ο'σι

17.00 / Τιμή Ευριπίδη: 15.30 €
Ο εμπνευστής των Ομιλιών
TED δίνει τη συνταγή της
επιτυχημένης ομιλίας:
χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα
εργαλεία· δώστε στα λόγια
και τη φωνή σας τη ζωή που
τους αξίζει! Μάθετε πώς να
«φυτέψετε» στους άλλους
την ιδέα σας και αφήστε τους
άφωνους.

19.93 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.94 €
Θέλετε να μάθετε πώς έγιναν
ο Ντα Βίντσι, ο Μότσαρτ και ο
Φρόιντ; Γιατί ο Σωκράτης είναι
τόσο διάσημος μέχρι σήμερα;
Θέλετε να μπείτε στο δωμάτιο
με τα μυστικά της επιτυχίας του
Στιβ Τζομπς; Τελικά, τι κάνει τη
μεγαλοφυΐα;

20.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 18.00 €
Ποιος ήταν ο Ανρί Πουανκαρέ;
Τι είδους μαθηματική γνώση
επιστρατεύτηκε για την
αποκωδικοποίηση του φημισμένου
μαθηματικού γρίφου του; Πώς
κατακτήθηκε το «Έβερεστ» των
μαθηματικών; Πώς γεννήθηκε
η αλγεβρική τοπολογία; Μια
όμορφη ιστορία της μαθηματικής
κληρονομιάς μας.

Μακφάντεν
20.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 18.00 €
Πώς σχετίζεται ο παράξενος
κόσμος των κβάντων με τον
αόρατο μικρόκοσμο της έμβιας
ύλης; Πώς επικοινωνούν δύο
απομακρυσμένες οντότητες, σαν
σε τηλεπάθεια; Πώς τιθασεύει
η ζωή το Χάος, καθώς γεννιέται
και πεθαίνει στην κόψη κλασικού
και κβαντικού κόσμου;

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 512

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 352

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 496

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 656

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 400

Εκδόσεις Πεδίο
σελ. 290

Εκδόσεις Τραυλός
σελ. 484
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ΧΡΟΝΟS –
Η Αναγέννηση
Λι Σμόλιν

Όσα μπορείς να δεις μόνο
όταν δεν βιάζεσαι
Σούμιν Χενίμ

Τα μαθηματικά μυστήρια
του καθηγητή Στιούαρτ
Ίαν Στιουαρτ

Το μαθηματικό
σύμπαν μας
Μαξ Τέγκμαρκ

23.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 20.70 €
Τι είναι χρόνος; Κάτι πραγματικό
ή μια ψευδαίσθηση που θα
τελειώσει μόλις παύσει κάθε
είδους «αλλαγή» στο Σύμπαν
μας; Υπάρχει ή αναδύεται από
έναν άχρονο Κόσμο; Αδήριτοι
φυσικοί νόμοι ή εξελισσόμενοι
στον χρόνο, στο πλαίσιο μιας
κοσμολογικής φυσικής επιλογής;

14.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.41 €
Ο σύγχρονος κόσμος κινείται
με φρενήρεις ρυθμούς, αυτό
όμως δεν σημαίνει πως πρέπει
να κινούμαστε έτσι κι εμείς.
Γιατί όταν βιαζόμαστε, δεν
βλέπουμε όλα όσα κάνουν τη
ζωή μας όμορφη και ξεχωριστή.
Περισσότερα από 1.000.000
αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

19.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 17.82 €
«Τα πιο ενδιαφέροντα
μαθηματικά αποκλείεται να
τα ακούσετε στο σχολείο.
Μάζεψα τους πιο απίθανους
μαθηματικούς γρίφους, τις
τέλειες σπαζοκεφαλιές και τα
καλύτερα μαθηματικά αινίγματα.
Συζητήστε τα στην τάξη με τους
συμμαθητές σας, ή σ’ ένα μπαρ
με τους φίλους σας».

24.85 € / Τιμή Ευριπίδη: 22.37 €
Εύληπτο, με διασκεδαστικά
ανέκδοτα και παραδείγματα,
απαντά στα μεγάλα ερωτήματα
για το Σύμπαν και τη συνείδηση,
την Κοσμολογία, την Κβαντική
Μηχανική και το μαθηματικό
πέρασμα από τον μικρόκοσμο
στον μακρόκοσμο. Ταξίδι στο
παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον.

Ευπώλητα
Fiction

A’ εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

1. Greeks bearing gifts
Philip Kerr

2. The only story
Julian Barnes

3. Macbeth
Jo Nesbo

4. Nutshell

Quercus

Jonathan Cape

Vintage

Vintage

Ian MacEwan
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Οι επιχειρήσεις
με απλά λόγια
Ian Marcouse, Philippa
Anderson, Alexandra
Black, Denry Machin,
Nigel Watson
22.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 19.80 €
Είτε είστε νέος επιχειρηματίας,
είτε στέλεχος επιχείρησης, είτε
καταναλωτής με ερωτήσεις για
το πώς κινούνται τα νήματα στις
επιχειρήσεις, στο βιβλίο αυτό
θα τα βρείτε όλα...

5. Eleanor Oliphant is
completely fine
Gail Honeyman
Harper Collins

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 320

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 312

Εκδόσεις Mitchell Beazley
Octopus Publishing Group
σελ.288

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
σελ. 352

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5 υλικά – εύκολες
& γρήγορες συνταγές
Τζέιμι Όλιβερ

Slimmer: Χάστε βάρος
αλά ελληνικά
Χάρης Παπαδόπουλος

Mazi: Modern Greek Food
Christina Mouratoglou &
Adrien Carré

25.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 22.95 €
Βασιζόμενος σε απίστευτους
συνδυασμούς μόλις 5 υλικών,
ο Νο 1 ευπώλητος συγγραφέας
βιβλίων μαγειρικής όλων των
εποχών στη Μεγάλη Βρετανία
δημιουργεί 130 ολοκαίνουργιες
συνταγές, με χρόνο
προετοιμασίας μόνο 10 λεπτά!

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
To πρόγραμμα απώλειας
βάρους SLIMMER τώρα σε
νέα εμπλουτισμένη έκδοση
με συνταγές γλυκών που
αδυνατίζουν.

Τιμή Ευριπίδη: 31.20 €
With a strong emphasis on
sharing a feast of small dishes,
Christina Mouratoglou and
Adrien Carré bring a trendy
tapas vibe to recipes exploding
with flavour yet relying only on
the finest fresh ingredients and
simple techniques to achieve
the best results.

6. Origin
Dan Brown

7. 4 3 2 1
Paul Auster

8. A gentleman
in Moscow
Amor Towles

Bantam

Faber & Faber

Windmill

9. The president is

10.

missing
Bill Clinton –
Patterson James
Century

Viking

A legacy of spies
John Le Carre

Quercus
σελ. 490

Abacus
σελ. 266

Century
σελ. 528

Pan Books
σελ. 352

FICTION

The President is missing
Bill Clinton &
James Patterson

Marlena
Julie Buntin

Less
Andrew Sean Greer

Greeks bearing gifts
Philip Kerr

Τιμή Ευριπίδη: 17.20 €
President has disappeared. What
follows is the most dramatic
three days any president has
ever faced - and maybe the most
dramatic three days in American
history. And it could all really
happen. Full of details only
a president could know, Bill
Clinton and James Patterson
have written the most authentic
- and gripping - presidential
thriller ever.

Τιμή Ευριπίδη: 11.90 €
The story of two girls and the
wild year that will cost one
her life, and define the other’s
for decades. Everything about
fifteen-year-old Cat’s new town
in rural Michigan is lonely and
off-kilter until she meets her
neighbor, the manic, beautiful,
pill-popping Marlena.

Τιμή Ευριπίδη: 11.90 €
Less is the story of a 49-year-old
writer, Arthur Less, who learns
that his former boyfriend is
about to get married. To avoid
the wedding and heartbreak,
he decides to embark on a trip
around the world, accepting
invitations to a series of halfbaked lectures and literary
events. WINNER OF THE
PULITZER PRIZE

Τιμή Ευριπίδη: 19.85 €
A vicious murder puts Bernie
Gunther on the trail of World
War 2 criminals in Greece in
this riveting historical thriller
in Philip Kerr’s New York
Times bestselling series.

Harper Collins
σελ. 400

Bloomsbury
σελ. 280

MacMillan
σελ. 432

Hodder and Stoughton
σελ. 490
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The outsider
Stephen King

The Greek escape
Karen Swan

Home fire
Kamila Shamsie

Eleanor Oliphant is
completely fine
Gail Honeyman

Τιμή Ευριπίδη: 23.85 €
When an eleven-year-old boy
is found murdered in a town
park, reliable eyewitnesses
undeniably point to the town’s
popular Little League coach,
Terry Maitland, as the culprit.
DNA evidence and fingerprints
confirm the crime was
committed by this well-loved
family man.

Τιμή Ευριπίδη: 10.60 €
A scorching summer novel, set
on a lush Greek island, The
Greek Escape by bestselling
author Karen Swan, is the
perfect getaway for fans of
Victoria Hislop and Santa
Montefiore. Before every new
beginning, there must be an
ending.

Τιμή Ευριπίδη: 11.90 €
Isma is free. After years spent
raising her twin siblings in the
wake of their mother’s death, she
is finally studying in America,
resuming a dream long deferred.

Τιμή Ευριπίδη: 11.90 €
Eleanor Oliphant leads a simple
life. Nothing is missing from her
carefully timetabled life. Except,
sometimes, everything. One
simple act of kindness is about
to shatter the walls Eleanor has
built around herself.

Ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο είναι από τώρα εδώ!!!
και πάντα στις καλύτερες τιμές...

Bloomsbury
σελ. 352

Jonathan Cape
σελ. 224

FICTION

Circe
Madeline Miller

Warlight
Michael Ondaatje

Τιμή Ευριπίδη: 17.20 €
From the Orange Prize-winning,
internationally bestselling
author of The Song of Achilles
comes the powerful story of
the mythological witch Circe,
inspired by Homer’s Odyssey.

Τιμή Ευριπίδη: 17.20 €
A vivid, thrilling novel of
violence and love, intrigue and
desire. It is 1945, and London
is still reeling from the Blitz
and years of war. 14-year-old
Nathaniel and his sister, Rachel,
are apparently abandoned by
their parents, left in the care of
an enigmatic figure named The
Moth.

3,99€

29,99€
29,99€
51,90€
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48,00€

14,90€

44,90€

Zaffre
σελ. 288

Pan Books
σελ. 330

13,50€

An unsuitable match
Joanna Trollope

The tattooist
of Auschwitz
Heather Morris

Τιμή Ευριπίδη: 18.55 €
An uplifting story of love, family
and second chances. Dealing
with one’s own emotions is one
thing. Facing a parent’s rollercoaster of a love life is quite
another .

Τιμή Ευριπίδη: 17.20 €
For readers of Schindler’s
List, The Man Who Broke into
Auschwitz and The Boy in the
Striped Pyjamas comes a heartbreaking story of the very best
of humanity in the very worst of
circumstances.

219,00€

95,00€ • 10,00€

59,00€
89,00€

12,99€
- Βιβλία Ινστιτούτου Διόφαντος
- Σχολικά βοηθήματα & εκμάθησης ξένων γλωσσών
- Όλες οι λίστες Κολεγίων & Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
- Βιβλία για το International Baccalaureate

34,99€

4,99€

48,00€

Stock
σελ. 141

Folio
σελ. 640

10*18
σελ. 158

JC Lattes
σελ. 364

LIVRES POUR ADULTES

Arrête avec tes
mensonges
Phillip Besson

Danser au bord
de l’ abîme
Gregoire Delacourt

Le nouveau nom
L’ amie prodigieuse
Elena Ferrante

Et si tu n’existais pas
Claire Gallois

Τιμή Ευριπίδη: 8.75 €
«Cet auteur délicat, peintre en
sentiments, relate la rencontre
qui a scellé son identité autant
que l’intime vocation artistique
qui en a découlé. Il touche
universellement» - Pierre
Vavasseur, Le Parisien.

Τιμή Ευριπίδη: 25.15 €
Emma, quarante ans, mariée,
trois enfants, heureuse, croise
le regard d'un homme dans
une brasserie. Aussitôt, elle
sait. Après On ne voyait que le
bonheur, Grégoire Delacourt
explore dans ce roman virtuose
la puissance du désir et la
fragilité de nos existences.

Τιμή Ευριπίδη: 11.20 €
Elena et Lila vivent dans un
quartier pauvre de Naples à la
fin des années cinquante. Bien
qu’elles soient douées pour les
études, ce n’est pas la voie qui
leur est promise. Lila abandonne
l’école pour travailler dans
l’échoppe de cordonnier de son
père.

Τιμή Ευριπίδη: 21.85 €
Ce livre, c’est un peu comme
un secret que je vais dire à
tout le monde. L’histoire d’un
engagement que j’ai pris enfant
et que je n’ai jamais oublié.

Pocket
σελ. 622

Points
σελ.

Pocket
σελ. 541

Pocket
σελ. 167
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L’ homme qui voulait
être heureux
Laurent Gounelle

Un appartement a Paris
Guillaume Musso

La Légèreté
Emmanuelle Richard

Sharko
Franck Thilliez

Τιμή Ευριπίδη: 8.85 €
Imaginez...
Vous êtes en vacances à Bali
et, peu de temps avant votre
retour, vous consultez un
vieux guérisseur. Sans raison
particulière, juste parce que sa
grande réputation vous a donné
envie de le rencontrer, au cas
où... Son diagnostic est formel:
vous êtes en bonne santé, mais
vous n’êtes pas... heureux.

Τιμή Ευριπίδη: 10.30 €
Paris, un atelier d’artiste au fond
d’une allée verdoyante. Madeline,
une ex-flic londonienne, y
est venue pour panser ses
blessures. Gaspard, un auteur
misanthrope, l’a loué pour écrire
dans la solitude. À la suite d’une
méprise, ces deux écorchés vifs
sont contraints de cohabiter
quelque temps.

Τιμή Ευριπίδη: 9.40 €
Elle est rêche, nerveuse,
tordue, électrique. Elle ne peut
plus attendre, il faut qu’elle
rencontre un garçon. D’errances
en déambulations dans un
village où elle n’a pas sa place,
l’adolescente marche. À la
recherche des autres, pour enfin
être vue, car qui peut vivre sans
être vu, aimé, désiré ?

Τιμή Ευριπίδη: 11.00 €
«Sharko comparait toujours les
premiers jours d’une enquête à
une partie de chasse. Ils étaient
la meute de chiens stimulés
par les cors, qui s’élancent à
la poursuite du gibier. À la
différence près que, cette fois, le
gibier, c’était eux.»

Langue Au Chat
σελ. 40

Grund
σελ. 10

LIVRES POUR LES ENFANTS

La mer (baby tocs)
Charlie Pop

Les grandes vacances
Tome 2
Marie Tibie

Τιμή Ευριπίδη: 12.65 €
Un petit documentaire avec
5 onglets et 5 puces sonores,
pour que les tout-petits se
familiarisent avec l’univers
de la mer. (1+)

Τιμή Ευριπίδη: 10.10 €
Dans le bois de Coin joli, les
vacances sont enfin arrivées et
chacun se réjouit de partir en
voyage. Nono est le seul à afficher
une mine tristounette:
il ne partira pas en vacances
cette année. Que va-t-il faire si
tous ses amis sont loin de lui?
(4+)

Usborne France
σελ. 190

Usborne France
σελ. 31
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L’ histoire de l’ arte
Sarah Courtould

Bloc de jeux de voyage

Τιμή Ευριπίδη: 14.60 €
Une superbe introduction
à l’histoire de la peinture
occidentale. Des peintures
rupestres aux chefs-d’œuvre
modernes, chaque double page
présente des informations et
anecdotes passionnantes sur les
artistes et leurs œuvres.
(6+)

Τιμή Ευριπίδη: 10.10 €
Ce bloc de format pratique,
à feuillets détachables, est facile
à glisser dans un sac ou une
valise. Les enfants y trouveront
une multitude de jeux et des
énigmes à résoudre sur le thème
des voyages. (6+)

Usborne
σελ. 128

Harper Collins
σελ. 288

Dorling Kindersley
σελ. 64

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 40

CHILDREN’ S BOOKS

Tales from the Greek
Myths: The Minotaur
and the Labyrinth
Kostas Poulos

Play with art

The world’s
worst children 3
David Walliams

Politics for beginners
Alex Frith

6.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 5.94 €
The series offers a new reading
of the ancient Greek myths.
They are not old, worn-out
stories, but gripping tales of
timeless human adventures,
containing all the fears and joys
that have marked and continue
to mark the human soul.
(4+)

Τιμή Ευριπίδη: 17.20 €
With more than 40 fun art and
craft ideas to try out, this book
is the perfect starting point for
little ones who want to discover
all types of art.
(4+)

Τιμή Ευριπίδη: 19.85 €
From the phenomenal numberone bestseller David Walliams
comes another collection of more
hilariously horrible children!
Illustrated in glorious and
gruesome colour by artist genius,
Tony Ross, these stories will
appal and delight young readers.
(6+)

Τιμή Ευριπίδη: 13.25 €
An informative guide to political
systems, elections, voting and
government, and issues including
feminism, human rights, freedom
of speech and fake news, all
explained with clear text
and bright, infographic style
illustrations.
(9+)

Walker books
σελ. 400

Simon & Schuster
σελ. 288

Scholastic
σελ. 240

MacMillan
σελ. 544
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Children of blood and
bone
Tomi Adeyemi

Groovy Greeks
Terry Deary

Children of Eden
Joey Graceffa

White rabbit, red wolf
Tom Pollock

Τιμή Ευριπίδη: 9.25 €
Tomi Adeyemi conjures
a stunning world of dark magic
and danger in her West Africaninspired fantasy debut.
They killed my mother.
They took our magic.
They tried to bury us.
Now we rise…
(12+)

Τιμή Ευριπίδη: 9.25 €
Apparently the ancient Greeks
were a rather groovy bunch. The
boys didn’t start school until
they were seven, and girls didn’t
have to go at all. But it wasn’t
always so jolly.
(12+)

Τιμή Ευριπίδη: 10.60 €
Joey Graceffa has captured
the hearts of more than 8.3
million teens and young adults
through his playful, sweet, and
inspirational YouTube presence.
Already a bestselling author
with his memoir, In Real Life,
Joey now presents his first novel,
Children of Eden.
(12+)

Τιμή Ευριπίδη: 10.60 €
Sometimes, courage is just
knowing what you’re more afraid
of.
A taut thriller about murder,
maths and the mind. Peter
Blankman is afraid of everything
but must confront truly
unimaginable terror when his
mother is attacked.
(12+)

Ευπώλητα

Childrens’ books
Α’ εξάμηνο 2018

Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

1. Harry Potter and the
philosopher’s stone
J.K. Rowling

2. Wonder
Palacio R.J.

3. The truth about my
unbelievable school
Davide Cali

4. Little people big dreams

Bloomsbury

Puffin

Chronicle

Frances Lincoln

– Marie Curie
Isabel Sanchez Vegara

33

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 32

Εκδόσεις Λιβάνη
σελ. 40

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 32

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 40

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο Τίμος πηγαίνει
στη θάλασσα
Εμανιέλ Μασονό

Αυτό ΔΕΝ είναι βιβλίο
με εικόνες!
Σέρτζιο Ρουτζιέρ

Όταν ο μικρός Ντομινίκ
θύμωσε με το φεγγάρι
Στέλιος Κρητικός

Οι πέντε άσχημοι
Τζούλια Ντόναλντσον,
Άλεξ Σέφλερ

9.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.99 €
Γνώρισε τον Τίμο, το χαριτωμένο
λαγουδάκι που θα γίνει ο
αγαπημένος φίλος των παιδιών.
Μια νέα σειρά με θέματα γύρω
από την καθημερινότητα των
μικρών μας φίλων.
(από 2 ετών)

10.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.00 €
Το βιβλίο που βρήκε το
παπάκι δεν έχει καμία εικόνα,
μόνο λέξεις. Σιγά σιγά όμως
αναγνωρίζει κάποιες και φτιάχνει
τις εικόνες που το ταξιδεύουν
στον κόσμο της φαντασίας.
Ένα γλυκό εικονογραφημένο
βιβλίο για την απόλαυση
της πρώτης ανάγνωσης.
(από 2 ετών)

Τιμή αναμένεται
Ο μικρός Ντομινίκ, ένα αγόρι
από τον Άγιο Δομίνικο, θυμώνει
με το φεγγάρι γιατί αισθάνεται
ότι κινδυνεύουν όσα αγαπάει.
Έτσι παίρνει τη μεγάλη
απόφαση!!! Είναι όμως η σωστή;
(από 3 ετών)

12.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.61 €
Εμπνευσμένο από τους «πέντε
άσχημους», όπως αποκαλούνται
αυτά τα γνωστά ζώα της
Αφρικής, το ολοκαίνουργιο
παραμύθι της Julia Donaldson
και του Axel Scheffler είναι ένα
υπέροχο βιβλίο για όσους δεν
αγαπιούνται αρκετά, εξαιτίας
της εμφάνισής τους.
(από 3 ετών)

5. The world’s worst
children
David Walliams

6. Turtles all the way
down
John Green

7. Stories for boys who
dare to be different
Ben Brooks

Harper Collins

Penguin

Quercus

8. Lift the flap
questions and answers
about art
Katie Daynes
Usborne

9. 100 Things to know

10.

about history

Goodnight stories
for rebel girls 2
Francesca Cavallo

Usborne

Timbuktu

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 56

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 24

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 32

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 32

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Όλιβερ και Πότερ
Κλερ Φρίντμαν

Ο καιρός και οι εποχές

123
Τζέιν Φόστερ

Ο μικρός Κοπέρνικος και
ο Πόλεμος των Άσπρων
Άγγελος Αγγέλου –
Έμη Σίνη

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Όταν ο Όλιβερ βρίσκει ένα µικρό
σκυλάκι, τον Πότερ, που έχει
χαθεί, αποκτά τον πρώτο του φίλο
στη νέα µεγάλη πόλη.
Το πρόβληµα είναι πως κάποιος,
κάπου, αναζητά το σκυλάκι… Μια
πανέµορφη ιστορία που θα µείνει
ανεξίτηλη στην καρδιά σας.
(από 3 ετών)

8.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.00 €
Διασκεδαστικό βιβλίο γνώσεων
με ξεκάθαρες και ενδιαφέρουσες
πληροφορίες που δίνουν
απαντήσεις στα ερωτήματα των
παιδιών σχετικά με τον καιρό
και τις εποχές του χρόνου.
(από 3 ετών)

7.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.19 €
Ένα μοντέρνο και ξεχωριστό
βιβλίο για τους πρώτους
αριθμούς και την εξοικείωση
με τα μοτίβα από την κορυφαία
σχεδιάστρια Τζέιν Φόστερ.
(από 3 ετών)

9.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.99 €
Το πρώτο βιβλίο της σειράς
«Οι περιπέτειες του μικρού
Κοπέρνικου» μας συστήνει
τον ήρωα και τους φίλους του,
σε μια απίστευτη περιπέτεια
που θα μείνει γνωστή ως «ο
Πόλεμος των Άσπρων»! Χιούμορ,
δράση και περιπέτεια από ένα
βραβευμένο συγγραφικό δίδυμο!
(από 4 ετών)

Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή
Δεμένη
σελ. 32

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 32

Εκδόσεις Κόκκινη
Κλωστή Δεμένη
σελ. 40

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 36
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Ο λυράρης και οι νεράιδες
Αγγελική Δαρλάση

Καληνύχτα
με τις 4 εποχές
Χαντί Τζάτου Έντζιε

Ο Μικρός Πρίγκιπας Μαθαίνω τους αριθμούς
Αντουάν Ντε Σεντ Εξιπερί

Λίμο ο Λεμονάκης
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91€
Νεράιδες και ξωτικά, δράκοι
και φίδια, γοργόνες, νάνοι και
μάγισσες, πόρτες που κρύβουν
θησαυρούς, τέρατα αλλά και
γενναίοι ήρωες ζωντανεύουν
σε αυτή τη σειρά, η οποία
είναι εμπνευσμένη από τους
θρύλους τα ήθη και τα έθιμα της
παράδοσής μας.
(από 4 ετών)

13.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.51 €
Ένα βιβλίο για να διαβάζει
κανείς λίγο πριν κοιμηθεί, όλες
τις εποχές του χρόνου! Οι
εικόνες μαγικές, νεραϊδένιες
με τρομερές λεπτομέρειες.
Κάθε παιδί, σκεπασμένο με
την λουλουδένια κουβερτούλα
του ονειρεύεται ότι είναι αυτό
στην ζωγραφιά, είναι αυτό που
γαλήνια χουχουλιάζει.
(από 4 ετών)

8.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.00 €
Μέτρησε με τον Μικρό Πρίγκιπα
και μάθε τους αριθμούς από
το 1 μέχρι το 10.
(από 4 ετών)

8.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.65 €
Οι Λεμονοστύφτες απειλούν
να ξεζουμίσουν ολάκερη τη
Λεμονία. Κατακίτρινα απ’ τον
φόβο, μικρά και μεγάλα λεμόνια
κλαίνε με αναφιλητά. Τότε
ένα ταλαίπωρο λεμόνι φαίνεται
στον ορίζοντα. Είναι ο Λίμο
ο Λεμονάκης, το πιο διάσημο
λεμόνι όλων των εποχών!
(από 4 ετών)

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 32

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 40

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 36

Εκδόσεις Κόκκινη
Κλωστή Δεμένη
σελ. 32

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Όταν ο Ράμπο γνώρισε
τη Ριρίκα
Έυα Κασιαρού

Πάρτι για τρεις
Άννα Κοντολέων

Αχιλλέας και Έκτορας
Ιωάννα Μπαμπέτα

Ίγκι Πεκ, ο αρχιτέκτονας
Άντρια Πέιτι

12.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.61 €
Ο Ράμπο, ένας φιλήσυχος
σκύλος, ζει με τον μικρό Αργύρη
και την οικογένειά του. Το μόνο
που τον αγριεύει είναι οι γάτες,
αλλά δε γνωρίζει τον λόγο!
Μια μέρα τον περιμένει μια
δυσάρεστη έκπληξη στο σπίτι
και η περιπέτεια ξεκινά!
(από 4 ετών)

12.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.98 €
Τρία ζωάκια ξεμένουν στη
φαγάνα μιας μπουλντόζας
μετά από ένα πάρτι και ζητάνε
βοήθεια για να κατέβουν από
τους περαστικούς, αλλά αυτοί
τους παρεξηγούν, μέχρι που
περνάει ο καιρός και τους αρέσει
εκεί πάνω.
(από 4 ετών)

8.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.09 €
Ο Τρωικός πόλεμος ξεκίνησε
από της Έριδας το χρυσό μήλο
και φούντωσε όταν ο Αχιλλέας
έχασε τον καλύτερό του φίλο.
Ο Έκτορας πολέμησε με
γενναιότητα μεγάλη
αλλά και ο Αχιλλέας ήταν
άπιαστος στην πάλη. Ας τους
γνωρίσουμε!
(από 4 ετών)

12.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.98 €
Κανένα παιδί δεν χτίζει
καλύτερα από τον Ίγκι Πεκ
και είναι κρίμα που τόσο λίγοι
εκτιμούν το ταλέντο του Ίγκι..
Μέχρι που η τάξη του πάει
εκπαιδευτική εκδρομή κι εκεί θα
αποδειχτεί πόσο χρήσιμος είναι
ένας σπουδαίος μάστορας.
(από 4 ετών)

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 40

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 40

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 40

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ.32
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Δεν ζουν όλες
οι πριγκίπισσες
σε κάστρα
Τζέφρι Μπόουν

Ζαχρά και Νικόλας:
Οι ιστορίες τους
Σοφία Πανίδου

Πώς έγινα αστέρι
στην ανάγνωση
Λίζα Παπ

Στα κύματα της Έλλης
Αντώνης Παπαθεοδούλου

11.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.79 €
Ένα παραμύθι, με τη συνεργασία
της Αμερικανικής Ψυχολογικής
Εταιρίας, που βοηθά τα παιδιά
να φανταστούν, να παίξουν και
τελικά να εμπνευστούν εικόνες
πέρα από τους περιορισμένους
ρόλους και τις προσδοκίες
που δημιουργούν τα έμφυλα
στερεότυπα.
(από 4 ετών)

11,99 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.79 €
Στη μια σελίδα ειρήνη, στην
άλλη πόλεμος. Δύο παιδιά
αντικριστά. Μια ιστορία που
είναι κοινή και συνάμα τόσο
διαφορετική για το καθένα. Ένα
πρωτότυπο και συγκινητικό
παιδικό βιβλίο με άξονα το
προσφυγικό ζήτημα.
(από 4 ετών)

10.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
H μικρή Μαντλίν θέλει
οπωσδήποτε να κερδίσει ένα
χρυσό αστέρι στην ανάγνωση,
αλλά δυσκολεύεται. Δεν
της αρέσει καθόλου να
διαβάζει! Μήπως όμως αρκεί ο
κατάλληλος ακροατής για να
γίνει το διάβασμα πραγματικά
διασκεδαστικό;
(από 4 ετών)

12.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.25 €
Μια ιστορία που θα μπορούσε
να είναι για ένα κορίτσι και για
τα συναισθήματά της που όλο
αλλάζουν και τα βιώνει, όπως
κάθε παιδί, υπερβολικά. Όμως
δεν είναι. Είναι απλώς μια
ιστορία για ναυτικές περιπέτειες
και θαλασσινά ταξίδια!
(από 4 ετών)

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 96

Εκδόσεις Ερατώ
σελ. 64

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 40

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 44

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ιστορία του Μπένυ
του Λαγού
Μπεατρίξ Πότερ

Ο Πέτρος και ο λύκος
Σέργκει Προκοβιέφ

Eγώ, ο Αριστοτέλης,
μισώ τα βιβλία
Ίνγκριντ Σαμπέρ

Η Ελεάννα στο Νησί
της Ευτυχίας
Φίλιππος Φιλίππου

7.95 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.16 €
Είναι το πρώτο από τη σειρά
των εικονογραφημένων παιδικών
βιβλίων της Μπεατρίξ Πότερ, της
σπουδαιότερης ίσως δημιουργού
εικονογραφημένων παιδικών
βιβλίων στον κόσμο.
(από 4 ετών)

9.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.99 €
Το μαγευτικό κείμενο του Ρώσου
συνθέτη Σεργκέι Προκοβιέφ
γράφτηκε το 1936 και θεωρείται
ένα από τα πιο σημαντικά
μουσικά παραμύθια όλων των
εποχών, διασκευασμένο για
μικρά παιδιά.
(από 4 ετών)

11.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.71 €
Ο Αριστοτέλης μεγαλώνει
σ’ ένα σπίτι όπου όλοι αγαπούν
τα βιβλία. Ε, λοιπόν, δε θέλει
ούτε να τα βλέπει, ούτε να τα
μυρίζει, ούτε –φυσικά– να τα
διαβάζει ο Αριστοτέλης. Ώσπου
μια μέρα βλέπει ένα κουνέλι να
διαβάζει τα βιβλία του...
(από 4 ετών)

7.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 6.93 €
Η ηρωίδα συναντά τη
διαφορετικότητα και την
αντιμετωπίζει άλλοτε με
χιούμορ ή φόβο αλλά πάντα με
εξερευνητική διάθεση. Τέσσερις
ακόμα περιπέτειές της πάνω
σ’ ένα λευκό καράβι. Ταξιδεύει
στη Βραζιλία, στον Αμαζόνιο,
σε ζούγκλες και νησιά..
(από 4 ετών)

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 64

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 64

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 40

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
σελ. 40
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Όλα δικά μου
Χάνα Χάρισον

Το άπειρο και εγώ
Κέιτ Χόστορντ

Η Αλίκη στη χώρα των
θαυμάτων

Αυτοκίνητα, Η ιστορία

10.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
Πόσο να αντέξει πια η Μπερνίς σε
αυτό το απαίσιο πάρτι; Για πόσο
ακόμα θα παίρνει ό,τι περισσέψει;
Όταν λοιπόν βλέπει τα μπαλόνια,
παρασύρεται! Τα παίρνει όλα δικά
της! Είναι, όμως, καλύτερα έτσι;
Γιατί από ψηλά τα πράγματα
δείχνουν διαφορετικά...
(από 4 ετών)

11.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.79 €
Η προσωπική αίσθηση του
άπειρου, όπως τη συλλαμβάνει
το μυαλό ενός μικρού παιδιού,
σε ένα ταξίδι που διευρύνει το
μυαλό και την καρδιά.
(από 4 ετών)

10.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
Η αυθεντική ιστορία της Αλίκης
στη χώρα των θαυμάτων, μίας
από τις μεγαλύτερες κλασικές
ταινίες της Disney σε πολυτελή
έκδοση με σκληρό εξώφυλλο που
δεν πρέπει να λείπει από καμία
παιδική βιβλιοθήκη.
(από 4 ετών)

10.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.89 €
Η ιστορία της ταινίας του
Κεραυνού Μακουίν, ενός από
τους πιο αγαπημένους ήρωες
των παιδιών, που ανακαλύπτει
ότι η φιλία είναι πιο σημαντική
από τη δόξα και τα τρόπαια.
(από 4 ετών)

Ευπώλητα

βιβλία για παιδιά

1. Ο αρκούδος και το πιάνο

2. Ιστορίες καληνύχτας για

3. Ο Ρένος στην όπερα

4. Το ωραιότερο πράγμα

Ντέιβιντ Λίτσφιλντ

επαναστάτριες
Έλενα Φαβίλι, Φραντσέσκα
Καβάλο
Ψυχογιός

Μαγκάλι Λε Χιούς

του κόσμου
Άννα Δαμιανίδη

Πατάκης

Ποταμός

Α’ εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με τις πωλήσεις
των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης

Μικρή Σελήνη
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Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 60

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 126

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 48

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 168

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πινόκιο

Ο Μασκοφόρος
Εκδικητής
Σπύρος Γιαννακόπουλος

Επιβίωση στη φύση
Μπέαρ Γκριλς

Αργοναυτική εκστρατεία
Σοφία Ζαραμπούκα

5.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 5.39 €
O σκανταλιάρης Πινόκιο φεύγει
από το σπίτι του και μπλέκει
σε περιπέτειες. Θα επιστρέψει,
άραγε, σώος και ασφαλής και,
κυρίως, πιο μυαλωμένος μετά
τα παθήματά του;
(από 4 ετών)

6.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 5.85 €
Οι γονείς του Άγη φεύγουν ταξίδι
και αφήνουν τον μονάκριβο
γιο τους στον θείο Χάρη, με
την προτροπή να κάνουν κάτι
δημιουργικό αυτές τις μέρες,
όπως να πάνε σε κάποιο μουσείο.
Πώς καταφέρνουν και μπλέκουν
πάλι σε μια τρελή περιπέτεια...
(από 6 ετών)

11.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.35 €
Ξέρεις πώς να τα βγάζεις πέρα
με την αφόρητη ζέστη και το
δριμύ ψύχος; Μπορείς να βρεις
φαγητό και νερό στην άγρια
φύση; Ο Bear Grylls,
ο εξερευνητής που αγαπήθηκε
μέσα από τις εκπομπές του, τώρα
μας μεταφέρει τα μυστικά του.
(από 6 ετών)

11.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.62 €
Νέος, ωραίος, καλόκαρδος
αλλά και εκδικητικός, φτάνει
στην Ιωλκό ο Ιάσονας για να
απαιτήσει τον θρόνο που έχει
κλέψει ο θείος του απ’ τον
πατέρα του. Ο πονηρός Πελίας
τού ζητάει πρώτα μια χάρη.
(από 6 ετών)

5. Όλιβερ και Πότερ

6. Ο θησαυρός

7. Ο Νόι και

8. Ιστορίες για

9. Ο μικρός δράκος

Κλερ Φρίντμαν

της Βαγίας
Ζωρζ Σαρή

η φάλαινα
Μπέντζι Ντέιβις

ατρόμητα κορίτσια
Κατερίνα Σχοινά

Ψυχογιός

Πατάκης

Ίκαρος

Παπαδόπουλος

Καρύδας - Ταξίδι στον
βόρειο πόλο
Ίνγκο Σινιέ
Μεταίχμιο

10. Κυριάκος
ο σαγόνιας
Τζάρβις
Παπαδόπουλος

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 112

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 72

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
σελ. 48

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 36

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο Τριγωνοψαρούλης
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Μορτίνα
Μια ιστορία για να
πεθάνεις από τα γέλια
Μπάρμπαρα Καντίνι

Μα τι κάνουν οι
πριγκίπισσες όλη μέρα;
Στέλλα Κάσδαγλη

Αλλόκοτες ιστορίες
Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος
Μανδηλαράς

11.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.71 €
Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ένα
ψάρι που δε μοιάζει με κανένα
άλλο, γι’҆ αυτό τον κοροϊδεύουν.
Όμως, όταν εμφανίζεται ο
κίνδυνος, η ιδιαιτερότητά του
είναι αυτή που προσφέρει τη
σωτηρία σε όλους...Η ιστορία του
αγαπημένου ήρωα των παιδιών
τώρα με πολύχρωμες εικόνες.
(από 6 ετών)

7.00 € / Τιμή Ευριπίδη: 6.30 €
Η Μορτίνα ζει στην Ξεπεσμένη
Έπαυλη μαζί με τη θεία
Εκλιπούσα και τον πιστό της
φίλο, τον Μύθο, έναν αλμπίνο
σκύλο με τον οποίο είναι
αχώριστοι. Ένα ευαίσθητο
αλλά συγχρόνως διασκεδαστικό
παιδικό βιβλίο για τη
διαφορετικότητα.
(από 6 ετών)

6.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 5.85 €
Μια θαρραλέα σειρά, που
μας θυμίζει πως μία αληθινή
πριγκίπισσα δεν επαναπαύεται
στα φορέματα και στα
βατραχάκια της. Η Αθηνά είναι η
πιο ευρηματική κι αντισυμβατική
πριγκίπισσα που έχετε ποτέ
διαβάσει!
(από 6 ετών)

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Αλλόκοτες, απίθανες, ατίθασες,
ανόητες, παράλογες ιστορίες
κι ένα τετράδιο Δημιουργικής
Γραφής, που θα σε οδηγήσουν
από την έμπνευση στη
δημιουργία, από τη θεωρία
στην πράξη και από τη μέθοδο
στο αποτέλεσμα.
(από 6 ετών)

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 32

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 32

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 128

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 72
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Μυθικοί ήρωες: Ιάσονας
Σοφία Κομηνέα & Ανδρέας
Γιοβάνος

ΆρμστρονγκΤο περιπετειώδες ταξίδι
ενός ποντικού
στο φεγγάρι
Τόρμπεν Κούλμαν

Οι κουρσάροι
Τζόλλυ-Ρότζερς Στην Ακτή του Πειρατή
Τζόννυ Νταντλ

Τουλάχιστον δύο
Μαρία Παπαγιάννη

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Κείνα τα χρόνια τα παλιά έγινε
μια εκστρατεία... Ο μυθικός
Ιάσονας θα δούμε αν καταφέρει
το δέρας το χρυσόμαλλο στην
Ιωλκό να φέρει. Αργώ, Πελίας,
Αίσονας, Μήδεια και Ορφέας,
Τάλως, Σκύλλα και Χάρυβδη,
Αιήτης και Φινέας.
(από 6 ετών)

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Ένα υπέροχο παραμύθι που
θα ταξιδέψει τους μικρούς
αναγνώστες στο φεγγάρι,
μια ιστορία όπου τα όνειρα
καθορίζονται από τη φαντασία
και οι μεγαλύτεροι πρωτοπόροι
είναι οι μικρότεροι από όλους.
(από 6 ετών)

Τιμή αναμένεται
Σαλπάρετε μαζί με τη Ματίλντα,
τον Τζιμ και τους κουρσάρους
Τζόλλυ-Ρότζερς σ’ αυτή
τη συναρπαστική σειρά με
πειρατικές περιπέτειες.
Διαβάστε και τα έξι βιβλία
της σειράς!
(από 6 ετών)

10.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.72 €
Η αξία της φιλίας, η δύναμη και
η χαρά να μοιράζεσαι και τα
καλά και τα δύσκολα. Και τότε
θα καταλάβεις γιατί «οι φίλοι
είναι τουλάχιστον δύο».
(από 6 ετών)

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 112

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 48

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 184

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 32

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αγάπη από σύννεφο
Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Η Ούρσουλα ταξιδεύει
στη θάλασσα
Κρις Ριντέλ

Το πίσω μπαλκόνι
Φωτεινή Φραγκούλη

Μπλοκ ιδεών - οι δικές
μου ιστορίες

10.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.72 €
Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται σ’
ένα δάσος παραμυθένιο. Πολλοί
τη βρίσκουν παράξενη, άλλοι
απαράδεκτη. Κι ένας μάγος
κακός και ζηλιάρης θέλει να την
καταστρέψει.
(από 6 ετών)

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Υπάρχει άραγε μυστήριο που δεν
μπορεί να ξεδιαλύνει η Ούρσουλα
μαζί με τον καλύτερό της φίλο,
τον κύριο Ούλοφ;
(από 6 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Η Πουπέτα Π. ανακαλύπτει
τα ποιήματα της άλλης γάτας
του σπιτιού, της Μελένιας.
Διαπιστώνει δηλαδή ότι
συγκατοικούσε με μια ποιήτρια
που κράτησε αυτό το χάρισμά
της κρυφό. Πώς τώρα να
εκφράσει τα συναισθήματά της,
αφού η ποιήτρια είναι μακριά;
(από 6 ετών)

7.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.11 €
Ένα μπλοκ για κάθε επίδοξο
συγγραφέα που τρέμει στην
όψη των κενών σελίδων! Κρύβει
ιδέες, συμβουλές και σχετικά
αποσπάσματα βιβλίων από
γνωστούς συγγραφείς. Κι έτσι,
πριν καν το καταλάβεις, θα έχεις
γεμίσει τις σελίδες του με τις
δικές σου ιστορίες.
(από 6 ετών)

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 76

Εκδόσεις Πατάκη

Εκδόσεις Ίκαρος
σελ. 84

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 72
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Ιστορίες με δράκους

Καράβια που ταξίδεψαν
την περιέργεια
Μαρία Αγγελίδου,
Αντώνης Παπαθεοδούλου

Καράβια που έπαιξαν
με τη φωτιά
Μαρία Αγγελίδου,
Αντώνης Παπαθεοδούλου

Η αρπαγή του πρίγκιπα
Μαργαρίνη
Μαρκ Τουέιν, Φίλιπ Στεντ

13.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.42 €
Πώς μαγειρεύεται ένας ιππότης,
πώς γίνονται οι χαμηλές
πτήσεις, πώς φυλακίζεται μια
πριγκίπισσα, πώς ανάβουν
φλόγες με την ανάσα και πώς
ξεκινάνε οι φιλίες με τα παιδιά...
30 ιστορίες για να γελάσεις,
να ονειρευτείς, να πετάξεις
ψηλά και να ζήσεις απίθανες
περιπέτειες παρέα με δράκους!
(από 6 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Υπάρχουν άραγε αρχαία
καράβια… ολοκαίνουργια;
Ποιο καράβι ήταν που έκανε τον
Μεγαλέξαντρο να κλάψει; Και
γιατί;
Ως πού θέλησε να φτάσει
το Βάσα, το καμάρι του
βασιλικού στόλου, με το γενναίο
μακροβούτι του;
(από 7 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Όταν ένα καράβι βουλιάξει, πώς
γίνεται η φωτιά που κουβαλούσε
στο αμπάρι του να μείνει στον
αφρό... και να μη σβήσει; Πόσα
καράβια κάηκαν για χάρη ενός
και μόνο πειρατικού νησιού;
(από 7 ετών)

Τιμή αναμένεται
Οι σημειώσεις για το παραμύθι
που ξεκίνησε ο Μαρκ Τουέιν τη
δεκαετία του 1880 ταξιδεύουν
στον χρόνο και αναγεννιούνται
στο σήμερα σε ένα συναρπαστικό
ανάγνωσμα.
(από 8 ετών)

Θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες!
όλα τα εισιτήρια για τα πολιτιστικά δρώμενα
είναι στον Ευριπίδη!

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 200

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 168

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 216

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 256

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ιστορία του Αντζελίνο
Μπράουν
Nτέιβιντ Άλμοντ

Σέρλοκ, Λουπέν κι εγώ
1, Το τρίο της Μαύρης
Ντάμας
Αϊρίν Άντλερ

Το σκλαβάκι της Κνωσού
Ελένη Κατσαμά

Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης
Διασκ. Μάνος Κοντολέων

11.10 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.99 €
Μια άκρως χιουμοριστική και
μια σταλιά υπερβατική ιστορία.
Ένας μικρούλης άγγελος έπεσε
από τον ουρανό στην τσέπη ενός
οδηγού λεωφορείου, ο οποίος
τον πήγε στη γυναίκα του να τον
μεγαλώσουν σαν να μην ήταν και
τίποτα το σπουδαίο!
(από 9 ετών)

11.10 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.99 €
Νέα εξαιρετική σειρά με τεράστια
εμπορική επιτυχία στην Ιταλία,
μεταφρασμένη σε περισσότερες
από 10 γλώσσες. Τρία ξεχωριστά
παιδιά, τρεις αχώριστοι φίλοι.
Τρία μυαλά που θα σημαδέψουν
την ιστορία του εγκλήματος. Μια
σειρά από περιπέτειες στην κόψη
του ξυραφιού.
(από 9 ετών)

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Η ζωή στο παλάτι, ιδωμένη
μέσα από τα μάτια ενός μικρού
σκλάβου την εποχή της πτώσης
του μινωικού πολιτισμού, των
πολέμων, των μετακινήσεων
πληθυσμών και των φυσικών
καταστροφών: Μια εικόνα καθ҆’
ομοίωση της κοινωνίας μας.
(από 9 ετών)

11.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.35 €
Πέρασε όλη του τη ζωή
διαβάζοντας ιπποτικά
μυθιστορήματα και τελικά
αποφάσισε πως αξίζει κανείς
να ζήσει τη ζωή του μέσα από
καθημερινά όνειρα.
Οι περιπέτειές του μας κάνουν
άλλοτε να γελάμε κι άλλοτε
να δακρύζουμε. Δον Κιχώτης –
ένα σύμβολο ελεύθερης σκέψης.
(από 9 ετών)
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Το μαγεμένο νεραϊδόδασος
54.99 €

Αστυνομία
59.99 €

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 336

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 144

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 96

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 624

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ένα μυστήριο
για τον μπούφο Νο 6
Γιώργος Κωνσταντινίδης,
Σωτήρης Μητρούσης

Στέφεν Κάρρυ.
Με θέληση και πίστη
Ρικ Λέντυ

Σκύλος
Άντι Μάλιγκαν

Timeless: Ο Ντιέγκο
και οι Φύλακες του
Απερατλαντικού
Αρμάντ Μπάλταζαρ

7.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.19 €
Πόσο “Μπούφος” είναι ο
Στέλιος; Ανακαλύψτε το
διαβάζοντας όλες τις
ξεκαρδιστικές περιπέτειες του
καλυτεροχειρότερου ντετέκτιβ
στον κόσμο!
(από 9 ετών)

7.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.02 €
Στην ηλικία των 29, έβαλε τη
σφραγίδα του στην ιστορία του
αθλήματος και το έκανε με τον
δικό του τρόπο. Είχε δείξει σε
κάθε αδύνατο παιδί ότι μπορεί
να κάνει μεγάλα όνειρα.
(από 9 ετών)

13.30 € / Τιμή Ευριπίδη: 11.97 €
«Ένα βιβλίο για τη φιλία, την
εμπιστοσύνη και την αφοσίωση.
Μια ιστορία που μιλάει για τον
δεσμό ανάμεσα σε ένα παιδί και
σε ένα ζώο, και εξηγεί γιατί όλοι
χρειαζόμαστε ένα μέρος να το
αποκαλούμε σπίτι.»
THE BOOKSELLER
(από 9 ετών)

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
Η Χρονική Σύγκρουση υπήρξε
ένα κοσμικό γεγονός που
κατακερμάτισε χώρο και
χρόνο. Αυτός είναι ο κόσμος
που γεννήθηκε ο Ντιέγκο
Ριμπέρα. Το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον συνυπάρχουν
ταυτόχρονα… Μια επική
ιστορία, με πάνω από 150
φωτορεαλιστικά έργα τέχνης.
(από 9 ετών)

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 272

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 224

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 328

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 184
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Η απίστευτη κούρσα
της Φατίμα Μπραΐμι
Γίργκεν Μπανσέρους

Ιούλιος Ζέβρα Νο 3
Γκάρι Νόρθφιλντ

Αγόρι
Ρόαλντ Νταλ

Τα χειρότερα παιδιά
του κόσμου
Ντέιβιντ Ουάλιαμς

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Η Φατίμα, η καινούρια, είναι
από την Αλγερία και με το
μαντίλι στο κεφάλι… είναι
λιγάκι παράξενη. Όταν ο
Γιάκομπ τη βλέπει να τρέχει πιο
γρήγορα από τον πρωταθλητή
του σχολείου, αποφασίζει να
την προπονήσει για να γίνει
πρωταθλήτρια.
(από 9 ετών)

11.10 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.99 €
Ώστε νομίζετε ότι ξέρετε τα
πάντα για τον Ιούλιο Ζέβρα;
Είναι μονομάχος πρωταθλητής!
Απελευθερωτής σκλαβωμένων
θηρίων! Ένας επαναστατης της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας! Όταν
όμως ναυαγεί στις ακτές της
αρχαίας Αιγύπτου και τον νομίζουν
για θεό-άλογο, μπαίνει σε μεγάλα
μπερδέματα!
(από 9 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Ο Ρόαλντ Νταλ μοιράζεται τις
αναμνήσεις των παιδικών χρόνων
του. Κάποιες είναι αστείες,
κάποιες είναι οδυνηρές, κάποιες
είναι δυσάρεστες. Όλες όμως
είναι αληθινές πέρα για πέρα.
Η εικονογράφηση του βιβλίου
ανήκει στον Κουέντι Μπλέικ.
(από 9 ετών)

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Έτοιμοι να γνωρίσετε τα
χειρότερα παιδιά του κόσμου,
όπως την Καναπεδάτη Κάτια, τον
Σαλιάρη Σάιμον και την Κλαψιάρα
Κλάρα; Ο πολυαγαπημένος
συγγραφέας Ντέιβιντ Ουάλιαμς
επανέρχεται με μια συλλογή
απολαυστικά σκανταλιάρικων
ιστοριών, εικονογραφημένη από
τον Τόνι Ρος.
(από 9 ετών)

Ο Ευριπίδης εύχεται σε όλους τους μικρούς
και μεγάλους φίλους του καλό καλοκαίρι!

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 272

Εκδόσεις Μεταίχμιο
σελ. 160

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 184

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 168

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Όταν ήρθαν για εμένα
- Λέσχη Αλλόκοτων
Πλασμάτων (Βιβλίο 2)
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Ο Καπετάν Βράκας Νο 6,
μέρος 1
Ντέιβ Πίλκι

Κατάσκοποι στην άμμο
Ουλρίκε Ράιλανς

Το ημερολόγιο μιας
ξενέρωτης Νο 12
Ρέιτσελ Ρενέ-Ράσελ

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Ένας κόσμος που βρίσκεται
δίπλα μας και κατοικείται
από συνηθισμένα παιδιά με
ασυνήθιστες ιδιότητες. Παιδιά
που θα κάνουν φίλους, θα
ζήσουν επικίνδυνες και αστείες
περιπέτειες, θα γνωρίσουν
αλλόκοτους καθηγητές, θα
αποδεχτούν τη μοναδικότητά τους.
(από 9 ετών)

8.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.92 €
Ο Μέλβιν Σνίντλι, το μεγαλύτερο
φυτό του σχολείου, ανυπομονεί
να πάρει εκδίκηση για την
τελευταία φάρσα του Τζορτζ και
του Χάρολντ. Αποφασίζει λοιπόν
να μεταμορφωθεί σε βιονικό
σούπερ αγόρι, αλλά κάτι πάει
στραβά και γεννιέται ο Βιονικός
Μυξιάρης!
(από 9 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
Η Πένι πηγαίνει διακοπές
στην Ιταλία μαζί με τη
Μάιλι τη σκυλίτσα της και
την κολλητή της την Ίντα.
Τελείως συμπτωματικά η
Φλώρα και η Μαρί πηγαίνουν
διακοπές στο ίδιο μέρος. Και η
ντετεκτιβοσυμμορία ενώνει ξανά
τις δυνάμεις της…
(από 9 ετών)

12.20 € / Τιμή Ευριπίδη: 10.98 €
Καινούρια δράματα περιμένουν
τη Νίκι όταν αναλαμβάνει,
στο πρόγραμμα ανταλλαγής
μαθητών, να ξεναγήσει έναν
γλυκούλη τύπο που επισκέπτεται
το σχολείο τους. Άραγε, αυτή η
νέα φιλία θα θέσει σε κίνδυνο τη
σχέση της με τις κολλητές της
και τον Μπράντον;
(από 9 ετών)

Εκδόσεις Μίνωας
σελ. 160

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 168

Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή
Δεμένη
σελ. 52

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 488
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Νέβερμορ 1:
Οι δοκιμασίες
της Μόριγκαν Κρόου
Τζέσικα Ντάουνσεντ

Το ταξίδι
των παπουτσιών
Μαριάννα Τεγογιάννη

Το ημερολόγιο
της Άννας ΦρανκGraphic diary
Άρι Φόλμαν

4½ φίλοι &
ένας κροκόδειλος
στο ίντερνετ (8)
Γιοαχίμ Φρίντριχ

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
Η Μόριγκαν Κρόου είναι
καταραμένη. Ενώ περιμένει
να πεθάνει, ένας περίεργος
άνδρας τη φυγαδεύει στη μαγική
πόλη Νέβερμορ, όπου για να
παραμείνει πρέπει να περάσει
δοκιμασίες. Μια συναρπαστική
περιπέτεια σ’ έναν φανταστικό
μαγικό κόσμο, ιδανική για όσους
διαβάζουν Χάρι Πότερ.
(από 9 ετών)

10.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 9.81 €
Μια συναρπαστική περιπέτεια
με ένα ζευγάρι γέρικα αθλητικά
παπούτσια, που οι δρόμοι τους
χωρίζουν… Η Αστραπή ταξιδεύει
προς άγνωστο προορισμό.
Ο Κεραυνός χαζεύει τους
περαστικούς. Η αμαξοστοιχία
για την Παπουτσοχώρα των
Αισθήσεων αναχωρεί.
Η περιπλάνηση ξεκινά...
(από 9 ετών)

18.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 16.92 €
Το ημερολόγιο της Άννας
Φρανκ παρουσιάζεται τώρα
σε μια εντελώς νέα μορφή: ως
Graphic Diary. Με μοναδικό
τρόπο συνδέει το πρωτότυπο
κείμενο με ζωντανούς διαλόγους
και διηγήσεις, μέσα από την
εντυπωσιακή εικονογράφηση
των Άρι Φόλμαν και Νταβίντ
Πολόνσκυ.

8.99 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.09 €
Η παρέα «Κάλε και Σία» ανοίγει
μια καινούρια ιστοσελίδα στο
ίντερνετ και έρχεται αντιμέτωπη
με μια αδίστακτη συμμορία
που εμπορεύεται σπάνια
ζώα. “Ύποπτη” θεωρείται η
καθηγήτρια της μουσικής, η
κυρία Ρότκελ. Θα καταφέρουν
να λύσουν ένα ακόμα μυστήριο;
(από 9 ετών)

Και ανανεώνει το ραντεβού του μαζί τους τον Οκτώβριο
με νέες εμπνευσμένες εκδηλώσεις!

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 160

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 144

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 408

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Εκδόσεις Ψυχογιός
σελ. 352

ΒΙΒΛΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Λουίς Σουάρες Η ιστορία ενός στράικερ
Μάικλ Παρτ

Χελώνες στο άπειρο
Τζον Γκριν

Η εξαφάνιση της
Κ. Παπαδάκου και τι
έγινε εκείνο το καλοκαίρι
Άννα Κουππάνου

Ακροβάτες του χρόνου
Πολυχρόνης Κουτσάκης

7.80 € / Τιμή Ευριπίδη: 7.02 €
Ο μικρός από την Ουρουγουάη
δούλευε ως οδοκαθαριστής
όταν ο κόσμος ανακάλυψε το
εκπληκτικό ταλέντο του. Αυτή
είναι μια ιστορία για όνειρα που
έγιναν πραγματικότητα.
(από 9 ετών)

14.40 € / Τιμή Ευριπίδη: 12.96 €
Η Άζα παρασύρεται από δίνες
σκέψεων. Ενώ προσπαθεί να
εξιχνιάσει μία εξαφάνιση,
αισθήματα και φόβοι γίνονται
ένα μπερδεμένο κουβάρι. Μετά
Το λάθος αστέρι, ο Τζον Γκριν
επιστρέφει με ένα συγκλονιστικό
μυθιστόρημα για την αγάπη,
τη φιλία και τη δύναμη ψυχής.
(από 12 ετών)

7.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 6.75 €
Η Κ. Παπαδάκου είναι η
αγαπημένη συγγραφέας του
Αλέξη. Όμως το τελευταίο
μέρος της τετραλογίας της δεν
εκδίδεται την ημερομηνία που
έχει ανακοινωθεί. Ο Αλέξης
στην έρευνά του θα έρθει
αντιμέτωπος με το οικογενειακό
του παρελθόν...
(από 12 ετών)

15.50 € / Τιμή Ευριπίδη: 13.95 €
1933 – Πίσω από τις μεγάλες
στιγμές του 20ού αιώνα
βρίσκονταν ο Λεώ και η Ειρήνη,
με το φοβερό μυστικό τους.
2018 – Για τον Λεωνίδα και την
Αφροδίτη, κάποιες απαντήσεις
ίσως βρίσκονται στην απίθανη
ιστορία του παππού και της
γιαγιάς του Λεωνίδα.
(από 12 ετών)

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 216

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 512

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 112

Εκδόσεις Πατάκη
σελ. 400
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Κάθε μέρα άλλος
Ντέιβιντ Λέβιθαν

Φταίει ο εγκέφαλός
μου - Ο εκπληκτικός
εγκέφαλος των εφήβων
αποκαλύπτεται
Νίκολα Μόργκαν

Όλος ο κόσμος
στα χέρια σου
Τζέννιφερ Νίβεν

Νι Πι, ο τελευταίος
πειρατής του Αιγαίου
και το νερό της ζωής
Γιώργος Χατζόπουλος

16.60 € / Τιμή Ευριπίδη: 14.94 €
Κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό
σώμα. Κάθε μέρα σε μια
διαφορετική ζωή. Κάθε μέρα
ερωτευμένος με το ίδιο κορίτσι.
Mέχρι που ξυπνάει στο σώμα του
Τζάστιν και γνωρίζει τη φίλη του,
την Ριάννον. Kαι από τότε οι
κανόνες δεν ισχύουν πια.
(από 12 ετών)

8.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.01 €
Από την ανάληψη κινδύνων
μέχρι τον ύπνο ως αργά το
πρωί και τα ακατάστατα
δωμάτια, η επιστημονική έρευνα
αποκαλύπτει αυτό που πάντα
οι γονείς υποπτευόντουσαν:
ο εφηβικός εγκέφαλος είναι
ιδιαίτερος! Τεστ, κουίζ και
επιστημονικά δεδομένα αιχμής!
(από 12 ετών)

17.70 € / Τιμή Ευριπίδη: 15.93 €
«Γεννήθηκε μέσα από μια
προσωπική ιστορία: από τον
δεκατριάχρονο εαυτό μου,
που πολεμούσε με τα κιλά του
αλλά και τον εκφοβισμό που τα
συνόδευαν. Aπό την ανάγκη μου
να ξαναβγώ τελικά εκεί έξω και
να βρω τη δική μου θέση». Τζ. Ν.
(από 12 ετών)

9.90 € / Τιμή Ευριπίδη: 8.91 €
«Πρόσω ολοταχώς για τη
Γραμβούσα!» λέω κι ας είμαι
θαμμένος στην άμμο ως
τον λαιμό. Μια πρωτότυπη
περιπέτεια με Έλληνες πειρατές,
μουσουλμάνους ναυτικούς
αλλά και Γάλλους φιλέλληνες,
στο Αιγαίο την εποχή του
Καποδίστρια.
(από 12 ετών)

Χαρίστε στους αγαπημένους σας
τη δωροκάρτα των βιβλιοπωλείων Ευριπίδης!

Προσφορές για τα μέλη μας μόνο!

Αποκτήστε μοναδικά βιβλία σε μοναδικές τιμές με
Όσοι δεν είστε μέλος, γίνετε τώρα!

έκπτωση

50%

Η απαγωγή του
στρατηγού Κράιπε
15.50 € → 7.75 €

Υπερατλαντικός
16.96 € → 8.48 €

Ο άνθρωπος από τη
Γροιλανδία
16.99 € → 8.50 €

Η υπομονή του
ελεύθερου σκοπευτή
14.23 € → 7.12 €

Πέτρα-ψαλίδι-χαρτί
12.72 € → 6.36 €

Οι αλήθειες των
άλλων
22.31 € → 11.16 €

Η προφητεία του
Βατικανού
15.21 € → 7.61 €

Ο χορταριασμένος
δρόμος
16.96 € → 8.48 €

Μια παιδική ανάμνηση
του Λεονάρντο ντα
Βίντσι
12.72 € → 6.36 €

Αν αυτό δεν είναι
ωραίο τότε τι είναι
8.20 € → 4.10 €

Τα ψηλά βουνά της
Πορτογαλίας
16.60 € → 8.30 €

Η μονομαχία
14.84 € → 7.42 €

Δόκτωρ Ζιβάγκο
22.00 € → 11.00 €

Mr. Vertigo
15.50 € → 7.75 €

Ευρώ: Πώς ένα κοινό
νόμισμα απειλεί το
μέλλον της Ευρώπης
19.99 € → 10.00 €

Πόση τράπεζα
χρειάζεται ο άνθρωπος
17.50 € → 8.75 €

Κινούμενος στόχος
14.33 € → 7.17 €

Η αέναη επιστροφή
του φασισμού
5.67 € → 2.84 €

Θρησκεία για άθεους
14.83 € → 7.42 €

Κόκκινη λύκαινα
17.70 € → 8.85 €

Βραδιές μπαλέτου
16.60 € → 8.30 €

Δυο φιλιά για την
Αμέλια
18.80 € → 9.40 €

Η φιλοσοφία στο
μπουντουάρ
17.70 € → 8.85 €

Αποστολή στο Παρίσι
15.80 € → 7.90 €

Τις μικρές ώρες
9.90 € → 4.95 €

Η Ελένη Ψυχούλη
μαγειρεύει του καλού
καιρού
19.81 € → 9.91 €

Ο σαυρής θέλει
κατοικίδιο
8.80 € → 4.40 €

Εισαγωγή στην Τέχνη
9.50 € → 4.75 €

Να με αντέχεις
8.99 € → 4.50 €

Το Γκρούφαλο –
Βιβλίο με ήχους
15.90 € → 7.95 €

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΗΦΙΣΙΑ

Ανδρέα Παπανδρέου 11, 152 32, Τ 210 680 0644-7
Ανδρέα Παπανδρέου 8, 152 32, Τ 210 681 3661
Κηφισίας 310, 145 63, Τ 210 8075792
E info@evripidis.gr

www.evripidis.gr

Ενημερωτικό έντυπο των Βιβλιοπωλείων Ευριπίδης Καλοκαίρι 2018. Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Όλα τα είδη που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο είναι διαθέσιμα
μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Για τα βιβλία που αναμένονται υπεύθυνος για την ημερομηνία κυκλοφορίας τους και για την τιμή τους
είναι ο εκδότης.

