ΚΕΔΡΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ • ΠΟΙΗΣΗ • ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 13,30 €

Η συμφωνία της χαράς
Κι έρχεται η στιγμή που, κοιτάζοντας πίσω, θα πεις: αν είχα
κάνει αυτό, αν το άλλο… Είναι κι εκείνη η από μέσα φωνή
που σε καρφώνει: «Με καταδίκασες, με έθαψες». Τότε
τα σπας όλα: δισταγμούς, αλυσίδες… Και η Νίκη τα ’σπασε.
Μια δυνατή, βαθιά ανθρώπινη ιστορία, από την αγαπημένη
συγγραφέα δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Κάιρο. Μητέρα του κόσμου

Μια ιστορία έρωτα και εξέγερσης

ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ 15,00 €

Ένας Έλληνας φοιτητής καταφθάνει στο Κάιρο με πλαστό
διαβατήριο, και μια αποστολή λίγο πριν την εξέγερση
της Πλατείας Ταχρίρ. Ένα μυθιστόρημα φόρος τιμής
στις γειτονιές του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας.
Μια ιστορία για την πυρετική τροχιά προς την
Αραβική Άνοιξη. Ένα αφηγηματικό νεύμα
προς την Αίγυπτο, τη μητέρα όλων των μύθων.

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΗ

Η επιστροφή
Μικρά Ασία, 1914. Χτυπημένοι από τα γεγονότα της
Μικρασιατικής Καταστροφής, τα μέλη της οικογένειας του
Στρατή Γιαννίδη, από τη γλυκιά γαλήνη της καθημερινότητας,
θα βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα και θα γίνουν μάρτυρες
της ανθρώπινης θηριωδίας.

Το κορίτσι πίσω από την αυλαία
...Ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα που αρχίζει το 1936
και φτάνει ως το 1959 με μια πλοκή που δεν σου επιτρέπει
να το αφήσεις από τα χέρια σου μιας και το έχεις αρχίσει,
με συνεχείς ανατροπές και καθ’ όλα πετυχημένες εκπλήξεις
και με ένα κοινωνικό υπόβαθρο που διαπερνά τις δεκαετίες,
ακραγγίζοντας την Ιστορία (δικτατορία Μεταξά, Χιτλερική
Γερμανία, Παρίσι - Πόλη των Τεχνών αλλά και της
Ναπολεόντειας Αστυνομίας από την εποχή του Φουκέ).
Βασίλης Βασιλικός

ΣΕΛ. 496 | ΤΙΜΗ 15,00 €

ΑΝΝΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 12,50 €

ελληνική πεζογραφία

ΓΙΟΒΑΝΝΑ

ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ελληνική πεζογραφία

Τριάντα διηγήματα 1931-1991
Τριάντα διηγήματα που καλύπτουν
εξήντα χρόνια από τη ζωή της συγγραφέως
και της χώρας.

ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ 14,90 €

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ήρωες και Αντιήρωες

ΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Η σκιά του Κυβερνήτη
Τέλη του 1827. Η Ελληνική επανάσταση έχει σχεδόν
καταπνιγεί. Ο Καποδίστριας φτάνει στη χώρα
και ρίχνεται αμέσως στη δουλειά. Στην αρχή γίνεται
γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό: ωστόσο δεν αργεί
να συναντήσει εμπόδια και αντιδράσεις.
Και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας εγκαταλείπεται
σιγά σιγά απ’ όλους. Πλάι του στέκει ως το τέλος
ο σωματοφύλακάς του.

Το ταξίδι

ΣΕΛ. 672

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Κύπρος 1948. Μια Οδύσσεια
Ιστορικό μυθιστόρημα με πρωτοποριακή γραφή
και ήρωες κεντρικά πρόσωπα στην πολιτική σκηνή
της εποχής. Αδημοσίευτα ντοκουμέντα
φωτίζουν άγνωστα, συναρπαστικά γεγονότα
που θα καθορίσουν την ηρωική
αλλά και μοιραία πορεία του νησιού.
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ΣΕΛ. 216 | ΤΙΜΗ 12,00 €

Περί γυναικών και άλλων μυστηρίων
Ιστορίες εποχής και ιστορίες σύγχρονες. Ιστορίες
που έζησα, που άκουσα, που φαντάστηκα, που έκλεψα.
Ιστορίες με γυναίκες υπέροχες, γυναίκες αράχνες, γυναίκες
ερωμένες, γυναίκες μητέρες, γυναίκες αγέρωχες, γυναίκες
επιπόλαιες, γυναίκες μεγαλοπρεπείς, γυναίκες άντρες,
γυναίκες θύματα, γυναίκες θεές.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. Κόκκινο

ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ 14,00 €

Ένας ζωγράφος, ένας προγραμματιστής, ένας μυστικός
πράκτορας. Τρεις άνθρωποι, τρεις παράλληλες ιστορίες
κι ένα χρώμα: το χρώμα που θα ενώσει τις διαδρομές τους
και θα τους φέρει αντιμέτωπους μεταξύ τους αλλά
και με τους εαυτούς τους.

ΣΕΛ. 384 | ΤΙΜΗ 14,40 €

ελληνική πεζογραφία

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΟΥΕΛ

Η ψυχή των πραγμάτων
Σε μια πόλη χωρίς όνομα, μια εταιρεία έχει ξεκινήσει έργα
για τη ριζική μεταμόρφωση και αναγέννησή της. Τα σχέδια
αλλάζουν από μέρα σε μέρα, μεταβάλλοντας έναν γνώριμο
τόπο σ’ ένα πεδίο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και
αναγνωρίσιμο. Μέσα στις τριάντα μέρες
που διαδραματίζεται η ιστορία, σταδιακά έμψυχα
και άψυχα παύουν να ξεχωρίζουν...
ΣΕΛ. 336

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο παπαγάλος πέταξε
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Η πτώση ενός άντρα από τον έβδομο όροφο
πολυκατοικίας, μια εξωσυζυγική υπόθεση, ένα κύκλωμα
εκβιαστών, μια φαρμακευτική εταιρία.
Η ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη στήνει το κατάλληλο
νουάρ σκηνικό για το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα
με ήρωα τον ντετέκτιβ Φάνη Ντούρο.

ΣΕΛ. 352 | ΤΙΜΗ 14,40 €

Ο μεγάλος υπηρέτης
Ένας επιχειρηματίας προσλαμβάνει στο σπίτι του
έναν βοηθό προκειμένου να βάλει τη χαοτική
καθημερινότητά του σε μια τάξη.
Όμως αυτή η συγκατοίκηση θα προκαλέσει
μια σειρά από παράξενα γεγονότα που οδηγούν
σε απρόβλεπτα και σκοτεινά μονοπάτια.
Ένα μυθιστόρημα για τη μάχη του ανθρώπου
με τον εαυτό του και την ψευδαίσθηση
που δημιουργεί η δύναμη της εξουσίας.

Αλλαγή φρουράς
Μια παρέα φίλων ιδρύει την Κοινωνία των Μεταφραστών.
Το 1968 ζουν στο Παρίσι. Αργότερα περιπλανιούνται
στην Πατησίων. Επιμένουν πως θέλουν να γίνουν η φωνή
όσων δεν χώρεσαν στις μεγάλες αφηγήσεις·
η μνήμη των ξεχασμένων πραγμάτων.
Το 2018, ο Δημήτρης Ιακώβου, ιδρυτικό μέλος
της Κοινωνίας των Μεταφραστών, καθηγητής
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του.

ΣΕΛ. 456 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΣΕΛ. 600 | ΤΙΜΗ 18,00 €

ελληνική πεζογραφία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΚΙΔΗΣ

Η τυχερή μέρα του Γκούντερ Νόιμαν
Στις απέραντες ερημιές της Αφρικής ο Γκούντερ Νόιμαν,
υπάλληλος διεθνούς μεταλλευτικής εταιρίας, θα κάνει
μια ανακάλυψη που θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή του.
Μεγιστάνες και σκληροτράχηλοι μισθοφόροι, αντάρτες
και δόλιοι έμποροι διαμαντιών, μαζί με ανθρώπους
του υπόκοσμου, Λίβυους πρών αξιωματούχους
και φανατικούς τζιχαντιστές θα επιδοθούν σ΄ έναν
ανελέητο και βίαιο αγώνα με στόχο να του αρπάξουν
το εύρημά του.
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ΣΕΛ. 184 | ΤΙΜΗ 12,00 €

Οι ρεμπέτες

και άλλες ιστορίες
Ένα μωσαϊκό της δεκαετίας του 1970, των πρώτων
χρόνων της μεταπολίτευσης. Μικρές ψηφίδες
που συνθέτουν την εικόνα μιας ολόκληρης εποχής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

Εκεί

Μαρτυρίες από το Βιετνάμ,
την Ινδονησία, την Ιαπωνία,
την Κίνα, το Καμερούν, τη Γερμανία

ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 15,50 €

ελληνική πεζογραφία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ 11,00 €

Ο περίπλους συνεχίζεται. Το τοπίο μάς αγκαλιάζει,
μεταστοιχειώνεται σε μια νέα πατρίδα της γραφής.
Οι παρένθετες επιστολές φίλων από την Αθήνα δεν θέλουν
να τεκμηριώσουν αποστάσεις αλλά εγγύτητα.
Το Εκεί προεκτείνεται συστηματικά σε Εδώ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ

Οι κομπάρσοι
Χαρακτήρες απλοί αλλά αθόρυβοι, άνθρωποι που δεν
διαδραμάτισαν κανέναν σπουδαίο ρόλο στις μεγάλες στιγμές
της νεότερης Ιστορίας αλλά αφηγούνται το αποτύπωμα
που αυτή άφησε στις ζωές τους. Οι κομπάρσοι δεν είναι
παρά μια ωδή στο μεγαλείο της ασημαντότητας.

Κι αν τα κτίρια μιλούσαν;

Κείμενα μεταπτυχιακών φοιτητών
του προγράμματος Δημιουργική Γραφή

6

Περισσότεροι από 250 μεταπτυχιακοί φοιτητές του
προγράμματος Δημιουργική Γραφή του Ε.Α.Π. και
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να κάνουν σχολεία, δημαρχεία, θέατρα
νοσοκομεία και πολλά ακόμη κτίρια να ζωντανεύσουν και
να διηγηθούν την ιστορία τους.

ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 18,80 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΣΕΛ. 376

ελληνική πεζογραφία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΕΜΕΡΓΕΛΗΣ

Μία θάλασσα, δύο πατρίδες
Ο Γουίλιαμ Χατζηγεωργίου αφήνει την κοσμοπολίτικη
Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα, διασχίζει το Αιγαίο
και φτάνει στον Βόλο με σκοπό να φυγαδεύσει
έναν θησαυρό. Εκεί θα εμπλακεί στην επανάσταση
του Πηλίου και θα ζήσει έναν σφοδρό έρωτα.

ΣΕΛ. 480

ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η γκιλοτίνα του Ναυπλίου

ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ 9,90 €

Φυλακές Ναυπλίου, 1872. Ο Πάρις και ο Λιανός
βρίσκονται κλειδωμένοι στο κελί των θανατοποινιτών.
Περίκλειστοι από πέτρινα τείχη και ξεχασμένοι απ’ όλους,
θα αποφασίσουν ν’ αναβιώσουν τις ζωές τους, σαν μία
ύστατη προσπάθεια αντίστασης στο επικείμενο τέλος.

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Η κρύπτη του Βιτάλ
Ποια σχέση έχει ο νεαρός Θεσσαλονικός αφηγητής
με τον Παριζιάνο κομουνιστή ζωγράφο Μπορίς Τασλίτσκι;
Πόσο αληθινή είναι η ιστορία που διηγείται ο Αθηναίος
αριστοκράτης παραμυθάς; Η συναρπαστική ιστορία
του Βιτάλ, ενός Εβραίου της Θεσσαλονίκης.

Τα μυστικά του Ευρώτα
Όταν ο Άλκης απολύεται από την εφημερίδα
στην οποία εργαζόταν, αποφασίζει να βάλει
τη ζωή του σε τάξη. Όμως η παράλογη εμμονή του
με την άγνωστη γειτόνισσά του τον οδηγεί
σε ένα αγωνιώδες ταξίδι στον τόπο καταγωγής του.

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ 12,50 €

ΒΙΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑΚΟΥ
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ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 12,00 €

Σπόροι για φύτεμα
Πέντε ιστορίες. Ανθρώπινες, απρόσμενες
σε πρώτη ανάγνωση διαδρομές που χαράζονται
υπογείως, όσο οι σπόροι προηγούμενων γεγονότων
και επιλογών, καλά κρυμμένοι στο χώμα, φυτρώνουν
και απλώνουν τις ρίζες τους για να θρέψουν
τους μελλοντικούς τους καρπούς.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ

Σύνταγμα - ΚΑΤ

ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ελληνική πεζογραφία

ΡΟΖΙΤΑ ΣΠΙΝΑΣΑ

ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 13,30 €

Ο οδηγός, με αφορμή έναν άστεγο που μπαίνει
στο λεωφορείο ενώ αυτός κάνει τα πάντα για να
τον εμποδίσει, ξεδιπλώνει έναν λόγο παραληρηματικό,
σκληρό, κοινότοπο, φοβικό. Mια νουβέλα για τον φόβο
που ποτίζει κάθε έκφανση της ζωής και την απογυμνώνει.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΕΡΗΣ

Ζωές πλήρους και μερικής απασχόλησης
Δεκατρία διαφορετικά πρόσωπα μιλούν για τη ζωή τους,
όπως αυτή διαμορφώνεται από την εργασία
εδώ και πέντε δεκαετίες. Μπορεί να μη συναντηθούν ποτέ,
να μη γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του άλλου,
εκτός και αν...

Σπασμένα τσιγάρα
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Δέκα ιστορίες για θραύσματα και θαύματα,
για μυστικά ανομολόγητα, για αποκαλύψεις
και εξομολογήσεις. Άνθρωποι που ταλανίζονται
στις περιπέτειες των διαψεύσεων
και των ματαιώσεών τους, που χάνονται
ή σώζονται περνώντας μέσα
από τις συμπληγάδες της οδύνης.

ΣΕΛ. 152 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ 13,30 €

Πάμε Σούνιο;
Μια ξαφνική αδιαθεσία κι ο φόβος για το άγνωστο
της κατάστασής του οδηγούν τον «Ψυ» σε μια βόλτα
αυτογνωσίας στο Σούνιο όπου θα επανεξετάσει
τις κοινωνικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές του
απόψεις.

Ο καθρέφτης που καπνίζει

ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 12,50 €

Ερωτικές συναντήσεις αφήνουν τα πρόσωπα του βιβλίου
εκτεθειμένα και ανήσυχα. Σαν να στέκονται μπροστά
από έναν καθρέφτη, αρχίζουν να παραμιλούν. Ο καθρέφτης
συσσωρεύει θερμότητα. Το είδωλο αποσυντίθεται
και εξαϋλώνεται. Ο καπνός φτιάχνει λέξεις...

ΣΕΛ. 168 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΒΑΣΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ελληνική πεζογραφία

ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΗΡΟΣ

Η ερωτική αφύπνιση ενός νέου της επαρχίας
Ο Στέφανος μεγαλώνει σ’ ένα χωριό της ελληνικής
επαρχίας τη δεκαετία του 1970. Εκεί θα συναντήσει
τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα και έπειτα την ωρίμαση.
Ένα μυθιστόρημα για το καρδιοχτύπι της πρώτης φοράς,
της κάθε πρώτης φοράς.
ΣΕΛ. 272

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα βιολί στο χρώμα του πάγου
Ένας θανατηφόρος ιός. Ένα φορτίο εμβόλια που θα
παραμείνει στη χώρα για λίγες μέρες. Ο Πέτρος
και ο Ορέστης θα πρέπει να αφήσουν πίσω αυτά
που τους χωρίζουν, ώστε να μην χάσουν
μια τέτοια ευκαιρία. Οι παλιές ιστορίες όμως
δεν έχουν ακόμα ξεχαστεί.
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ΣΕΛ. 1072 | ΤΙΜΗ 29,36 € | ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΣΕΛ. 472 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΣΕΛ. 600 | ΤΙΜΗ 18,80 €

ΣΕΛ. 368 | ΤΙΜΗ 14,90 €

ΣΕΛ. 496 | ΤΙΜΗ 17,70 €

PHILIP KERR

Πρωσικό μπλε

Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Γαλλική Ριβιέρα, 1956 - Βαυαρικές
Άλπεις 1939. Δύο διαφορετικές
υποθέσεις με τον επιθεωρητή Μπέρνι
Γκούντερ που συγκλίνουν με εκρηκτικό
τρόπο σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

ΣΕΛ. 672

ξένη πεζογραφία

ΣΕΛ. 416

Άνθρωποι με άγχος

ξένη πεζογραφία

FREDRIK BACKMAN

FREDRIK BACKMAN

Μετάφραση: Γιώργος Μαθόπουλος
Μια νέα γυναίκα επιχειρεί να ληστέψει µια τράπεζα. Για να γλιτώσει τη σύλληψη,
µπαίνει σε ένα διαµέρισµα και κρατά οµήρους όσους είναι εκεί. Και, ενώ η αγωνία
κορυφώνεται, όµηροι, ληστής και αστυνοµικοί αρχίζουν να έρχονται κοντά
και ανακαλύπτουν ότι έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα θα µπορούσαν να φανταστούν.

ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 9,90 € | ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ένα απρόβλεπτο, αισιόδοξο και µε χιούµορ µυθιστόρηµα για τη δύναµη της συγχώρεσης
και της ελπίδας, που συγκινεί µε την ευαισθησία και την ανθρωπιά του.

FREDRIK BACKMAN

Συμφωνία ζωής
Μετάφραση: Γιώργος Μαθόπουλος
Μια σύντομη τρυφερή ιστορία με την οποία ο Μπάκμαν
μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι ένα ανέλπιστο δώρο·
αυτό που αφήνουμε πίσω μας εξαρτάται από τον τρόπο
που μοιραστήκαμε τη ζωή μας με όσους αγαπήσαμε.
ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ 15,00 €

ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ 16,60 €

H γιαγιά μου σας χαιρετά και ζητάει συγγνώμη
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΕ 42 ΓΛΩΣΣΕΣ

Η Μπριτ-Μαρί ήταν εδώ
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΕ 40 ΓΛΩΣΣΕΣ
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ξένη πεζογραφία

Ιδού εγώ
Μετάφραση: Άρης Σφακιανάκης & Ηρώ Σκάρου

ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 17,50 €

Το νέο μυθιστόρημα του Φόερ
τον καταξιώνει ως έναν από τους σπουδαιότερους
σύγχρονους Αμερικανούς συγγραφείς.
Ανάλαφρο και τραγικό ταυτόχρονα,
διεισδυτικό και ειλικρινές, το Ιδού εγώ αναλύει
με χιούμορ και κοφτερή ματιά τη σύγχρονη
αμερικανική οικογένεια και τα διλήμματα
της εποχής μας.

ANTONIO FERRARI		

Τo μυστικό
Η αληθινή ιστορία της απαγωγής του Άλντο Μόρο
Μετάφραση: Δημήτρης Μαμαλούκας
Ένα συνταρακτικό μυθιστόρημα, γραμμένο με θάρρος
από τον κορυφαίο αρθρογράφο της Corriere della Sera
Αντόνιο Φεράρι. Το χειρόγραφο ήταν ανέκδοτο για
χρόνια. Κάποιοι μάλιστα έκαναν τα πάντα ώστε
το βιβλίο να παραμείνει στην αφάνεια. Ο Φεράρι
έγραψε αυτά που γνώριζε αλλά δεν μπορούσε να
τεκμηριώσει, αφού δεν είχε αποδείξεις. Τα γεγονότα
επιβεβαιώθηκαν αργότερα, τόσο από νεότερες
μαρτυρίες όσο και από την επιτροπή έρευνας γύρω
από την υπόθεση δολοφονίας του Άλντο Μόρο.

Μετάφραση: Γιάννης Καλιφατίδης
Επίμετρο: Tilman Westphalen
Με αυτό το μυθιστόρημα, που πραγματεύεται
μια αργοπορημένη νιότη, ο Ρεμάρκ γίνεται
ο χρονικογράφος της άγριας και πολυτάραχης
δεκαετίας του 1920, μιας εποχής που
βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες
καταστροφές του 20ού αιώνα.

ΣΕΛ. 528 | ΤΙΜΗ 18,80 €

ΈΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ

Ο μαύρος οβελίσκος

12

ΣΕΛ. 616 | ΤΙΜΗ 24,00 €

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΣΑΦΡΑΝ ΦΟΕΡ

ΣΕΛ. 440 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ξένη πεζογραφία

Μετάφραση: Τέα Ανεμογιάννη
Η αλληλογραφία του Φραντς Κάφκα
με τη Μίλενα Γέσενσκα κατέχει ιδιαίτερη θέση
στην πλούσια αλληλογραφία του συγγραφέα
και μαρτυρά μια συνταρακτική ιστορία αγάπης
που παρέμεινε επί της ουσίας σχέση
δι’ αλληλογραφίας.

ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 14,20 €

ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ

Γράμματα στη Μίλενα

RACHEL O’CONNOR		

Ψίθυροι της πόλης
Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος
Θεσσαλονίκη 1913. Τρεις νέες γυναίκες τολμούν
και χαράζουν την πορεία της ζωή τους αψηφώντας
τα εμπόδια που θέτουν η καταγωγή τους, η κοινωνία
και η αστάθεια που επικρατεί στα Βαλκάνια
εκείνη την εποχή λόγω των αλλεπάλληλων
πολεμικών συγκρούσεων.

Το ίδρυμα
Μετάφραση: Γιώργος Μαθόπουλος
Μια υπερφυσική δύναμη κυριεύει τους τρόφιμους
ενός ιδρύματος φροντίδας ηλικιωμένων
που πάσχουν από άνοια. Ελάχιστοι έχουν ελπίδα
να σωθούν. Μια ανατριχιαστική ιστορία για
τον μεγαλύτερο όλων των φόβων: να χάσεις
τον έλεγχο του εαυτού σου.

ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 15,50 €

MATS STRANDBERG
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ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 9,50 €

Επίμετρο: Πέπη Ρηγοπούλου

Εξ αλλοτρίων τα ημέτερα

Ερωτοπαίγνια

ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΕΡΕΚΑ

Παράκτιες διαδρομές

Αιμάσσων

Pixels

ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 9,90 €

35 ποιήματα και πεζά

ΣΕΛ. 64

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Βισταλόγκα

ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 9,90 €

Τα νήπια

Ωδή στο θάνατο

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
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ΖΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Τα άτιτλα

Η μονωδία της έρημος
ΣΕΛ. 40 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ποίηση

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
Ζ. Δ. ΑΪΝΑΛΗΣ

Ἀνθηδονία

ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ

Η ουτοπία των τριζονιών

Πρεσβυωπία
ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΛΩΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ

Τοπογράφος ονείρων

Ξεδιαλέγοντας κύματα
ΣΕΛ. 48

ΣΕΛ. 104 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΦΑΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ

Στη σκιά του ανέμου
ΣΕΛ. 72 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΑ
Οἵμοι, λέγουσα
ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 32| ΤΙΜΗ 8,80 €

ΤΟΥΛΑ ΜΠΑΡΝΑΣΑ

Αφήγηση

ποίηση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ
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ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 16,60 €

θέατρο

ΣΕΛ. 352 | ΤΙΜΗ 29,00 € | σκληρό εξώφυλλο

ποίηση

ΣΕΛ. 592 | ΤΙΜΗ 33,00 € | σκληρό εξώφυλλο

WALT WHITMAN

δίγλωσση έκδοση

Φύλλα χλόης
Ανθολογία

Επιλογή, μετάφραση, επίμετρο, χρονολόγιο, σημειώσεις:
Ελένη Ηλιοπούλου & Κατερίνα Ηλιοπούλου
Ο τόμος αποτελεί μια εκτεταμένη ανθολογία από
το σύνολο του κορυφαίου Αμερικανού ποιητή.
Περιέχει τα σημαντικότερα ποιήματα που έγραψε
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Λογοτεχνική απόδοση
της Αντιγόνης του Σοφοκλή
Βασισμένη στη φιλολογική μετάφραση
του Τάσου Λιγνάδη
Εισαγωγή, επιμέλεια κειμένου, σχόλια:
Μαρία Βαμβούρη
Η λογοτεχνική απόδοση της Αντιγόνης
του Σοφοκλή από τον Γιάννη Ρίτσο, η οποία
δημοσιεύεται για πρώτη φορά, βασίστηκε
στη φιλολογική μετάφραση του Τάσου Λιγνάδη
και αποτέλεσε το κείμενο της ομώνυμης
παράστασης που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1965
στο νεόδμητο Θέατρο του Λυκαβηττού.
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ΣΕΛ. 472 | ΤΙΜΗ 19,90 €

Τι είναι η τρέλα;
Μετάφραση: Χρήστος Πάλλας
Σε αυτή τη μελέτη-ορόσημο ο Darian Leader αναλύει
την ιδέα της «σιωπηλής ψύχωσης» – ότι η ψύχωση
και η κανονική, δίχως ασυνέχειες ζωή είναι πράγματα
απολύτως συμβατά – και υποστηρίζει ότι πρέπει
να αναθεωρήσουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε αυτούς που υποφέρουν.

Η τέχνη της ευημερίας και η ανάπτυξή της
Μετάφραση: Δημήτρης Τσιλιμάγκος
Αντλώντας πλήθος δεδομένων και σχολιάζοντας ένα ευρύ
φάσμα διδαγμάτων από την έρευνα στην Οικονομική
Επιστήμη, στην Ψυχολογία, στη Φιλοσοφία και σε άλλους
κλάδους, ο συγγραφέας επιχειρεί να σχεδιάσει ένα πλαίσιο
εντός του οποίου η ανθρώπινη ευημερία θα διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση της εθνικής και της
παγκόσμιας προόδου.

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ 12,50 €

PAUL ANAND

Ερμηνεύοντας την ευτυχία

ΣΕΛ. 232 | ΤΙΜΗ 8,80 €

μελέτες

DARIAN LEADER

MAURO BONAZZI

Με τα μάτια των Αρχαίων Ελλήνων
Η αρχαία σοφία στην υπηρεσία των σύγχρονων καιρών
Μετάφραση: Κατερίνα Γούλα

ΙΑΚΩΒΟΣ Α. BΑΣΑΛΟΣ

Περιπέτειες της έρευνας στην Ελλάδα
Ο Ιάκωβος Α. Βασάλος το 1979 εγκαταλείπει
τις Η.Π.Α. για να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Δημιουργεί το Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.
Μια μαρτυρία που αποδεικνύει ότι τα οράματα
των ανθρώπων γίνονται πραγματικότητα.

ΣΕΛ. 168 | ΤΙΜΗ 12,00 €

Αναμειγνύοντας σπουδαία και ταπεινά θέματα και
αποφεύγοντας τη μανιέρα του κλασικισμού, ο Mauro Bonazzi
δείχνει ότι αν στρέψουμε το βλέμμα μας στην αρχαία εποχή
θα αποκτήσουμε μια αξιόπιστη πυξίδα, ικανή να μας
βοηθήσει να βρούμε μια διέξοδο στα πολύπλοκα
προβλήματα της εποχής μας.

17

μελέτες

Τρώγοντας ζώα

ΣΕΛ. 424

JONATHAN SAFRAN FOER
Μετάφραση: Στέλλα Κάσδαγλη

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 11,00 €

Πώς παράγεται το κρέας που τρώμε;
Πώς συμπεριφέρονται στα ζώα
πριν τα θανατώσουν; Ποιες είναι οι οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες
της κρεοφαγίας;
Ένα κάλεσμα προς τη χορτοφαγία και προς
έναν πιο ανθρώπινο, υγιή και φιλικό
προς τη φύση κόσμο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ

Ο Εικονικός Άνθρωπος
Η αλληλεπίδραση των κοινωνικών δυναμικών,
της διατροφής και της υγείας στον 20ό-21ο αιώνα
Οι σύγχρονες κοινωνίες, στην προσπάθειά τους
να θρέψουν μεγάλους πληθυσμούς με μικρό κόστος,
έχουν συνάψει την ύστατη συμφωνία του Φάουστ.
Μεγάλη ποσότητα, αλλά χωρίς ποιότητα και με
αντάλλαγμα ψυχοπάθειες, καρδιοπάθειες,
διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο
και πρόωρη βιολογική γήρανση και θάνατο.

Γυναικεία σεξουαλικότητα
Από τη σάρκα στο πνεύμα
Ένα βιβλίο που αφορά τη γυναικεία
σεξουαλικότητα από την πλευρά των γυναικών.
Περιγράφει τις φεμινιστικές διεκδικήσεις, τη
βιολογική σκοπιά με αναφορά στις έμφυλες
ταυτότητες. Συμπληρώνεται με αφηγήσεις
γυναικών και εικόνες από διάφορες χώρες και
πολιτισμούς.
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ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 18,00 €

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ 14,40 €

Ο Βούδδας στον Χρόνο
Μια έρευνα πάνω σε σημαντικά βουδδιστικά κείμενα
όπως παρουσιάζονται στην ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία. Σκοπός, να γίνει πιο κατανοητή
η φιλοσοφία και η στάση ζωής που πρεσβεύει
ο Βουδδισμός από την εμφάνισή του μέχρι και σήμερα.

Όνειρα, Οράματα και επιστολές της Έλενας Ρέριχ
Η Έλενα Ρέριχ συνέγραψε μια σειρά βιβλίων
με τον γενικό τίτλο Ζωντανή Ηθική ή Άγκνι Γιόγκα
όπως και άλλα βιβλία, καθώς και έναν εκπληκτικό αριθμό
επιστολών. Το βιβλίο Στο Κατώφλι του Νέου Κόσμου
αποτελεί μια ματιά στη φλογερή ζωή της.

ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΕΛΕΝΑ ΡΕΡΙΧ

Στο κατώφλι του νέου κόσμου

ΣΕΛ. 696 | ΤΙΜΗ 28,00 €

εσωτερική αναζήτηση

ΝΙΚΟΣ ΔΙΤΣΙΟΣ

ΑΛΙΚΗ ΜΠΕϊΛΗ

Στοχαστείτε πάνω σε αυτό
Μια επιλογή ενός σπουδαστή από τα κείμενα
της Αλίκης Α. Μπέιλη και του Θιβετιανού Διδασκάλου
Τζβαλ Κουλ. Μια βάση για τη διδασκαλία μαθητών
που εκπαιδεύονται για μύηση.

O ύπνος που σε ξυπνάει
Η Γιόγκα Νίντρα (ο γιογκικός ύπνος) είναι γνωστή
ως συστηματική μέθοδος που προκαλεί πλήρη σωματική,
νοητική και συναισθηματική χαλάρωση.
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
αυτής της τεχνικής, η οποία είναι τόσο ευεργετική
ειδικά για τη σημερινή εποχή.

ΣΕΛ. 184 | ΤΙΜΗ 12,00 €

VALERIΕ SAIER

Γιόγκα Νίντρα
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παιδικά βιβλία

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

Από 7 ετών

με έγχρωμη εικονογράφηση

σειρά: Ξεκαρδιστικές ιστορίες
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

Μετάφραση: Βίκη Λιανού (1-35, 40)
Γιώργος Κασαπίδης (36-39, 41-51)

Αγαπητά μου τρωκτικά,
Εδώ στην Ποντικόνησο, όλα τα βιβλία μου έχουν γίνει μπεστ σέλερ. Πρόκειται για
ξεκαρδιστικές περιπέτειες, πιο τρυφερές από τη φέτα , πιο νόστιμες από τη γραβιέρα
και πιο αρωματικές από την παρμεζάνα… Είναι ιστορίες που θα σας
μείνουν αξέχαστες, σας το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον.
		1. ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΑ... ΚΕΡΔΙΣΑ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΛΟΤΤΟ!
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		3. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
		4. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΓΕΤΙ
		5. Η ΜΟΥΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
		6. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΟΥ
		7. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ!
		8. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
		9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΤΕ
10. ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!
11. ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΚΑΠΑ
12. Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΙΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
		13. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
14. SOS! ΕΝΑΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!
15. ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑ
16. ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ
17. Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ
18. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ
19. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
20. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΝΤΙΚΟΣ!
21. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΣΤΙΛΤΟΝ!
22. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΡΟΜΕΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
23. ΕΝΑΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ... ΓΟΥΡΟΥΝΙΕΣ!
24. ΒΟΥΝΟ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
25. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ
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26. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ Η ΤΕΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
27. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ... ΚΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
28. Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
29. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΜΕΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
30. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΪ
31.		Ε ΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΖΕΔΑΚΙ, ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ!
32. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
33. ΕΦΤΑΣΕ… Η ΠΑΤΙ ΣΠΡΙΝΓΚ!
34. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ
35. ΤΙ ΤΙΣ ΗΘΕΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΤΙΛΤΟΝ;
36. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ
37. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΙΒΛΙΟ
38. ΠΟΝΤΙΚΟΣΟΥΠΑ... ΚΑΙ ΓΑΤΟΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ
39. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΤΑ ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΕΣ
40. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
41. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
42. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΓΟΝΔΟΛΑΣ
43. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ
44. ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
45. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
46. ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΣΤΟ ΜΑΤΟ ΓΚΡΟΣΟ
47. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ ΤΥΡΟΦΛΟΥΔΑΣ

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

49. Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ

Μια συμμορία ληστών με έναν τεράστιο γάτο
τρομοκρατεί την πόλη! Όταν βρέθηκα μπροστά στο
άγριο αιλουροειδές, παραλίγο να λιποθυμήσω από
τον φόβο. Ανακάλυψα όμως κάτι απίστευτο...
Δύο περιπέτειες στις οποίες τίποτα
δεν είναι αυτό που φαίνεται!
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

παιδικά βιβλία

48. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Η Πάτι Σπρινγκ με είχε καλέσει στα εγκαίνια ενός
καταστήματος με χειροτεχνήματα Ινδιάνων. Πόσα
πράγματα έμαθα! Όταν όμως προσπάθησα να
κρεμάσω στο σπίτι μου μια ονειροπαγίδα, γλίστρησα,
έπεσα και… έτσι ξεκίνησε η ινδιάνικη περιπέτειά μου!

50. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Μα τις χίλιες μοτσαρέλες, πώς με παρέσυρε πάλι
ο Ηρακλής Ποντιρό και έφτασα μαζί του ως την Ινδία;
Μια αγαπημένη φίλη μας χρειαζόταν βοήθεια
για να σώσει ένα πολύτιμο ρουμπίνι.
Έτσι, βρεθήκαμε στο Μπόλιγουντ.
Τι απίστευτη περιπέτεια!

Τρέμουν τα μουστάκια μου από τη συγκίνηση!
Έφτασε η μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου
στην Ποντικούπολη και οι αγαπημένες μου ομάδες
παίζουν για τον τίτλο. Συμβαίνουν όμως παράξενα
πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, κι εγώ πρέπει
να λύσω το μυστήριο…

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

51. ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΚΟΥΠΟΛΗ!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τζερόνιμο,
www.geronimostilton.com, μια σελίδα ειδικά σχεδιασμένη
για παιδιά, με παιχνίδια, δραστηριότητες και νέα
του Τζερόνιμο, και γίνετε μέλος της ποντικοπαρέας.
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ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

παιδικά βιβλία

με έγχρωμη εικονογράφηση

σειρά: Ταξίδι στον χρόνο

Από 7 ετών
Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,70 €

1. Στενές επαφές
με έναν
τυραννόσαυρο
2. Τα μυστικά
των πυραμίδων
3. Στο κάστρο
του βασιλιά
Αρθούρου

Ελάτε να ταξιδέψουμε στον χρόνο και να λύσουμε τα πιο παράξενα μυστήρια
της Ιστορίας. Θα περάσουμε τέλεια! Σύντομα κοντά σας άλλες 3 περιπέτειες!

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ
με έγχρωμη εικονογράφηση

σειρά: Κοσμοποντικοί
Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,70 €

1. Απειλή από τον πλανήτη Μπλούργκο
2. Μια εξωγήινη για τον κυβερνήτη Στιλτονίξ
3. o πλανήτησ των απιθανων κοσμοσαυρων
4. το μυστηριο του βυθισμενου πλανητη

Οι γενναίοι Κοσμοποντικοί οργώνουν το διάστημα με το Τοπ Γκάλαξι,
το διαστημόπλοιό τους, με κυβερνήτη τον Τζερόνιμο Στιλτονίξ, και γνωρίζουν
νέους πλανήτες και αλλόκοτους εξωγήινους.

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Ποντίκινγκ
Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,70 €

1. ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΖΕΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ!
2. ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
3. Κουνήσου, Τζερόνιμορντ, κουνήσου!
4. Οι Ποντικινγκίνες παίρνουν εκδίκηση!
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Στον μακρινό Βορρά ζει ένας λαός τρωκτικών που δεν φοβάται τίποτα, εκτός από τους
δράκους… Οι Ποντίκινγκ! Αυτές είναι οι περιπέτειές τους. Γκρρρρ!

Τζερόνιμο Στίλτον

σειρά: Ταξίδι στο Βασίλειο της Φαντασίας
Μετάφραση: Βίκη Λιανού (1-3), Γιώργος Κασαπίδης (4-6)

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 18,71 €

6. ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ένας μεγάλος κίνδυνος απειλεί το Βασίλειο
της Φαντασίας… Η Βερμέλια προσπαθεί να αποκτήσει
άλλη μια πανίσχυρη πέτρα, το Γαλάζιο Ζαφείρι…
Αν τα καταφέρει, ολόκληρο το Βασίλειο της Φαντασίας
θα πέσει στα χέρια της. Έτσι, αρχίζει μία ακόμη
φανταστική περιπέτεια του Αγνού και Γενναίου Ιππότη,
Τζερόνιμο Στίλτον, που θα τον οδηγήσει μέχρι τα βάθη
της θάλασσας!

παιδικά βιβλία

Από 7 ετών

με έγχρωμη εικονογράφηση

Διαβάστε επίσης:
1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
2. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
3. ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
4. Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΩΝ ΔΡΑΚΩΝ
5. TO Hφαιστειο τησ φωτιασ που ξυπνησε

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ
με έγχρωμη εικονογράφηση

σειρά: Μικρά βιβλία
Μετάφραση: Βίκη Λιανού
ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ: 4,48 €

Το μικρό βιβλίο της ΦΥΣΗΣ
Το μικρό βιβλίο της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το μικρό βιβλίο της ειρήνης
Το μικρό βιβλίο της ευτυχίας

κάθε βιβλίο περιέχει επιτραπέζιο παιχνίδι

Με λόγια απλά και κατανοητά, μέσα από μια όμορφη ιστορία, μαθαίνουμε
με τον Τζερόνιμο Στίλτον για τη φύση, τη διατροφή, την ειρήνη, την ευτυχία.
Κάθε βιβλίο περιέχει και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που βοηθά στην εμπέδωση
αυτών των εννοιών.
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παιδικά βιβλία

ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: ΤΕΑ ΣΙΣΤΕΡΣ- Στο κολέγιο του Τόπφορντ
ΣΕΛ. 128 | Τιμή: 7,70€

Μετάφραση: Βίκη Λιανού (1-4), Eλένη Τουλούπη (5-12)

από
9 ετών

Οι Τέα Σίστερς είναι πέντε φίλες που σπουδάζουν στο Κολέγιο Τόπφορντ.
Είναι έξυπνες, δυναμικές και θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι.
Η ζωή στο κολέγιο είναι πραγματικά συναρπαστική.
3. Οι Τέα Σίστερς
1. Ο έρωτας στη σκηνή 2. Το μυστικό
ημερολόγιο της Κολέτ κινδυνεύουν!
του Τόπφορντ

6. Πέντε φίλες για
ένα μιούζικαλ

7. Ο δρόμος της
επιτυχίας

8. Ποιος κρύβεται
στο Τόπφορντ;

4. Διαγωνισμός
χορού

5. Το σούπερ μυστικό
πρότζεκτ

9. H μυστηριώδης
ερωτική επιστολή

10. Όνειρα στον πάγο
για την Κολέτ

11. ΣΤΑΡ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΟΠΦΟΡΝΤ!

Στο νησί επικρατεί μεγάλη αναταραχή: μόλις
έφτασαν οι δύο πιο διάσημοι σταρ της εποχής.
Εμείς θα τους βοηθήσουμε στις σκηνές της
καινούριας τους ταινίας που γυρίζονται σε ένα
κάστρο. Άλλη μια συναρπαστική περιπέτεια!

12. ΤΟΠ ΜΟΝΤΕΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
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Στο Τόπφορντ οι σπουδαστές πηγαινοέρχονται
κρατώντας πολύχρωμα υφάσματα, καπέλα,
αξεσουάρ και ρούχα κάθε είδους. Τι συμβαίνει;
Είναι απλό: ετοιμάζονται για τη μεγάλη επίδειξη
που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς!

ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΣΤΑΡ

σειρά: ΜΕΛΟΓΟΥΙ
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο
ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 6,60 €

Από 7 ετών

1. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Μέλογουι είναι φτερωτές
μονοκερίνες που έχουν
γεννηθεί με ένα σύμβολο
στα φτερά και ένα μαγικό
χάρισμα που πρέπει οι
ίδιες να ανακαλύψουν.
Για πέντε από αυτές μόλις
ξεκινάει η πιο συναρπαστική
περιπέτεια!

4. ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ

Οι Μέλογουι διδάσκονται
πώς να αξιοποιούν τις
μαγικές δυνάμεις τους.
Όμως η ζηλόφθονη Έρις θα
κάνει ό,τι μπορεί για να τις
δυσκολέψει χρησιμοποιώντας
ένα απαγορευμένο βιβλίο
με ξόρκια που βρήκε στη
βιβλιοθήκη...

Όλες οι Μέλογουι αφήνουν κάποτε το βασίλειό τους
για να γίνουν μαθήτριες στο Ντέστινι, το θρυλικό
ουράνιο σχολείο. Εκεί αποκτούν θάρρος και
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, καθώς και τα
κατάλληλα εφόδια ώστε να μεγαλώσουν και να
ζήσουν ευτυχισμένες φτιάχνοντας το δικό τους
πεπρωμένο.

2. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Μια ξεχωριστή δοκιμασία
περιμένει τις πρωτοετείς
Μέλογουι: θα πρέπει να
ανεβάσουν στη σκηνή
ένα μιούζικαλ και να το
παρουσιάσουν μπροστά σε
ολόκληρο το Ντέστινι!
Η Σελήνη δεν θέλει να λάβει
μέρος και οι φίλες της δεν
καταλαβαίνουν γιατί...

5. ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η μητέρα της Μάγιας έχει
έρθει επίσκεψη στο Ντέστινι.
Και το καλύτερο απ’ όλα;
Έχει φέρει μαζί της και τον
λατρεμένο αδερφούλη της
Μάγιας, τον Λέο! Όμως ο
μικρός μονόκερος θα βρεθεί
σε κίνδυνο και οι Μέλογουι
θα πρέπει να τον σώσουν...

παιδικά βιβλία

με έγχρωμη εικονογράφηση

3. Η ΝΥΧΤΑ
ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ

Άλλη μια ιδιαίτερη δοκιμασία...
Η Ηλέκτρα και οι φίλες της
θα μείνουν στην καρδιά του
δάσους για μια ολόκληρη
νύχτα. Θα πρέπει να φτιάξουν
ένα καταφύγιο, να βρουν
τροφή και... να επιβιώσουν
μέχρι την επόμενη μέρα!

6. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το Ντέστινι ετοιμάζεται για
τη γιορτή της Αρμονίας! Μόνο
η Κλειώ νιώθει αποκλεισμένη,
γι’ αυτό προτιμά να βρει
καταφύγιο σε ένα βιβλίο.
Όμως αν έχει βάλει το χεράκι
της η μοχθηρή Έρις, ακόμη
και η συντροφιά των βιβλίων
μπορεί να κρύβει κινδύνους...
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ΣΕΛ. 56

παιδικά βιβλία

κείμενο και εικόνες:

ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κουράγιο

Μπορεί να το χάσεις το κουράγιο σου
και να μην έχεις κουράγιο για τίποτα.
Ακόμα κι αν είσαι λιοντάρι κι έχεις
καρδιά λιονταριού.
Αυτό έπαθε το λιοντάρι
της ιστορίας μας.
Θα μπορέσει να ξαναβρεί
το κουράγιο του;

Αλίς Μπριέρ-Ακέ
με έγχρωμη εικονογράφηση

Από 8 ετών

σειρά: ΒΟΗΘΕΙΑ!

Σε αυτή την πολυκατοικία, όπως και σε κάθε
άλλη, οι ένοικοι έρχονται αντιμέτωποι με
διάφορες αναποδιές της ζωής... Ευτυχώς,
πάντοτε υπάρχει κάποιος να νοιαστεί
και να φροντίσει τον διπλανό του.

Εικονογράφηση: Εγκλαντίν Κελμάνς
Μετάφραση: Αγγελική Πορτοκάλογλου
ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 6,60 €

1. ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΦΥΪΑ!
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Όλοι θεωρούν τη Λέα
ιδιοφυΐα. Εκείνη όμως
ανησυχεί: πρέπει να
παραδώσει την έκθεσή της
σε δύο μέρες και δεν έχει
γράψει ακόμα ούτε μία
γραμμή… Φοβάται πως θα
πάρει κακό βαθμό και κανείς
δεν θα της το συγχωρέσει,
επειδή δεν το συνηθίζει και
όλοι προσδοκούν πάντοτε
κάτι καλύτερο από εκείνη...

2. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΔΕΡΦΙΑ!

Ο Πολ και ο Γκασπάρ
αποφασίζουν να ζήσουν
για λίγες μέρες ο ένας στην
οικογένεια του άλλου.
Έτσι, ο Πολ απολαμβάνει
τις χαρές τού να είναι
μόνος, μακριά από τις
φωνές και τις κοροϊδίες
των τριών ζωηρών μικρών
αδερφών του. Το να είσαι
μοναχοπαίδι όμως δεν έχει
μόνο πλεονεκτήματα…

3. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ
ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΞΑΝΑ

Ο Γκασπάρ είναι πολύ
αναστατωμένος: ο πατέρας
του ξαναπαντρεύεται και η
μητέρα του έχει χάσει το
χαμόγελό της. Πρέπει να
βρεθεί μια λύση! Με τους
φίλους του καταστρώνει ένα
σχέδιο για να ξαναγίνουν όλα
όπως πριν. Μπορεί να συμβεί
κάτι τέτοιο; Μήπως αυτή η
αλλαγή είναι τελικά για καλό;

Εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου
ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ 7,46 €

Με φωνές, τιμωρίες και παράλογες
απαιτήσεις η κυρία Κατερίνα Στριμμένου,
γνωστή και ως η κυρία «όνομα και
πράγμα», προσπαθεί να τιθασεύσει
τους μαθητές της. Τι συμβαίνει, τελικά,
με την κυρία Στριμμένου;
Ένα βιβλίο για τη συγγνώμη και την
αξία της στη ζωή μας.

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 7,70 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ

από
9 ετών

Αν η μαμά σου φοράει ένα καπέλο
από σύννεφο που βρέχει

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 7,46 €

Στις «Χρυσές Λίστες» του
Elniplex με τα καλύτερα βιβλία
του 2019 για παιδιά 8-16 ετών

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

σειρά: Ο ΔΙΑΣ, ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΟΠΑΡΕΑ

4. Πάμε Κρόνο, μα τον Δία!

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ 9,86 €

Διαβάστε επίσης!
1. Ο ΔΙΑΣ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΟΠΑΡΕΑ
2. ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
3. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ

ΣΕΛ. 288 | ΤΙΜΗ 9,86 €

Ο Ήφαιστος με το υπερδιαστημόπλοιό του ταξιδεύει θεούς
και παιδιά στον Κρόνο, για μια επίσκεψη στους σεβαστούς
γονείς των θεών, τον Κρόνο και τη Ρέα. Ένα διαστημικό
ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, αγωνία και γνωριμία με τα πιο
απίστευτα πλάσματα του βασιλείου της ΚροΡεάδας.
Σας περιμένει πολύ γέλιο, μα τον Δία!
ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 10,05 €

ΣΕΛ. 352 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 7,46 €

Εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου
Η μαμά μου φοράει για καπέλο ένα σύννεφο που βρέχει.
Και το φοράει κάθε βράδυ. Σχεδόν. Νομίζω.
«Μαμά, γιατί κλαις;» θέλω να την ρωτήσω.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες δεν
αφήνουν ανεπηρέαστα τα παιδιά. Γι’ αυτό
και η ηρωίδα του
βιβλίου προσπαθεί
να βρει, μια εξήγηση
για ό,τι απασχολεί
και στενoχωρεί
τη μαμά της.

ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

Τι συμβαίνει με την κυρία Στριμμένου;

από
10 ετών

παιδικά βιβλία

ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 6,60 €

ΕΥΑ ΚΑΣΙΑΡΟΥ
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παιδικά βιβλία

ΓΙΟΡΝ ΛΙΡ ΧΟΡΣΤ

με έγχρωμη εικονογράφηση

σειρά: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ν° 2

Από 9 ετών

Εικονογράφηση: Χανς Γιέργκεν Σάντνες
Μετάφραση: Δέσποινα Μάντζαρη (1-2),
Αγγελική Πορτοκάλογλου (3-5)
ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 7,00 €

Το Πρακτορείο Ντετέκτιβ Ν° 2 είναι μία από τις
πιο επιτυχημένες σειρές αστυνομικών ιστοριών
για παιδιά παγκοσμίως. Περιλαμβάνει ήδη
17 βιβλία και θα κυκλοφορήσει σε 19 γλώσσες.
Στο τέλος κάθε βιβλίου υπάρχουν ασκήσεις
για να δοκιμάσεις και εσύ τις δυνάμεις σου ως
ντετέκτιβ.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Το Πρακτορείο Ντετέκτιβ Νο 2 πρέπει να λύσει όχι μία,
αλλά δύο υποθέσεις μαζί. Ένα αυτοκίνητο παραλίγο να πατήσει
την ηλικιωμένη κυρία Μπράτλαντ. Λίγο αργότερα η Τίριλ και
ο Όλιβερ ανακαλύπτουν ότι με το ίδιο αυτοκίνητο διέφυγαν
οι ληστές του ταμιευτηρίου της πόλης... Θα καταφέρουν
να λύσουν το μυστήριο, και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες;

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Για την κλοπή ενός πολύτιμου πίνακα συλλαμβάνεται
ένας κάπως... παράξενος κλέφτης. Η αστυνομία θεωρεί
πως έχει συλλάβει τον κλέφτη, αλλά αυτός αρνείται
την κατηγορία, και το πολύτιμο έργο τέχνης εξακολουθεί
να είναι άφαντο... Η Τίριλ και ο Όλιβερ βρίσκουν
ένα μυστηριώδες αντικείμενο έξω από το σπίτι του υπόπτου.
Θα καταφέρουν να λύσουν αυτή την υπόθεση;
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Είναι μία από τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
Ο Όλιβερ και η Τίριλ δεν έχουν καμία υπόθεση στα χέρια
τους, και για να περάσει η ώρα ψαρεύουν καβούρια στην
προβλήτα. Ξαφνικά βλέπουν στη θάλασσα τρεις βάρκες.
Μόνο που... δεν είναι κανένας μέσα! Οι δύο ντετέκτιβ
αναλαμβάνουν να λύσουν το μυστήριο. Σύντομα η έρευνα
τους οδηγεί στο μυστηριώδες Νησί του Ήλιου.
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Διαβάστε επίσης!
1. EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ

Σερ ΣΤΙΒ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ

Μετάφραση: Γιώργος Κασαπίδης
Eικονογράφηση: Ν. Σαμάρκο,
Φ. Αρμεντάρο

Από 10 ετών

ΣΕΛ. 144

1. ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ

Παρίσι, 1784.

ΖΑΟΥΜΕ ΚΟΠΟΝΣ
με έγχρωμη εικονογράφηση

2. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΑΡΕΝΑΣ

Πομπηία, 23 π.Χ.

Από 9 ετών

σειρά: Ο ΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ ΤΟΥ

παιδικά βιβλία

σειρά: Ο ΤΟΜ Ο’ΚΛΟΚ
ΚΑΙ ΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τρεις ειδικοί πράκτορες ταξιδεύουν
στο παρελθόν για να λύσουν κάθε μυστήριο!
Από την Αίγυπτο μέχρι την αρχαία Ρώμη,
από το Φαρ Ουέστ μέχρι την Προϊστορία,
ανάμεσα σε κρυμμένους θησαυρούς και
μυστήρια που πρέπει να λυθούν, οι τρεις
Ντετέκτιβ του Χρόνου είναι πάντοτε
έτοιμοι να δράσουν.

3. Η ΛΗΣΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

Κάρσον Σίτι, Νεβάδα, 1877.
Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
Εικονογράφηση: Λιλιάνα Φορτούνι
ΣΕΛ. 136

Ο Άγης είναι ένα
συνηθισμένο παιδί και
ζούσε μια συνηθισμένη
ζωή μέχρι τη μέρα
που εγκαταστάθηκαν
στο δωμάτιό του…
τα τερατάκια. Τώρα,
η ζωή του είναι πιο
διασκεδαστική, αλλά
και γεμάτη μπελάδες!
1. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΛΑΤΣ!

Ο κύριος Πλατς είναι ένα από τα πολλά τερατάκια που εγκαταστάθηκαν στο δωμάτιο του Άγη.
Η παρουσία του φέρνει μπελάδες, αλλά και πολύ διασκεδαστικές εμπειρίες!
2. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΟ!

Ο κακός Δόκτωρ Μπροτ θέλει να καταστρέψει το εστιατόριο Ναυτίλος. Ευτυχώς, ο Σεφ Ρολ,
το τερατάκι της κουζίνας, έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του.
3. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ο Δόκτωρ Μπροτ έχει ένα φρικτό σχέδιο: να καταστρέψει το πάρκο της γειτονιάς μας
για να χτιστεί ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο. Πρέπει να τον εμποδίσουμε!
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ΣΕΛ: 160 | ΤΙΜΗ 8,80€

από
11 ετών

Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

4. Το Αγκμαράλο

ΣΕΛ. 144 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ 8,80 €

Οι 4 ξεχωριστοί ντετέκτιβ πάνε διακοπές! Η κατασκήνωσή
τους είναι χτισμένη στην όχθη μιας λίμνης. Φήμες λένε
πως η λίμνη είναι στοιχειωμένη... και πως στο διπλανό
βουνό ζει ο Μεγαλοπόδαρος... Μόλις οι 4 φίλοι φτάνουν
στην κατασκήνωση, αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα
πράγματα...
ΣΕΛ. 152 | ΤΙΜΗ 8,80 €

εφηβικά βιβλία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

σειρά: ΟΙ 4 ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Διαβάστε επίσης!

1. Η ΜΕΓΑΛΗ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2. Η ΑΠΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
Ο’ΜΠΡΑIAN
3. ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

To ελάφι της Ρόδου

από
11 ετών

ΣΕΛ: 232 | ΤΙΜΗ 9,90 €

Περιπέτεια στα Δωδεκάνησα

Καλοκαίρι στην Αστυπάλαια. Η γνωστή μας παρέα των
παιδιών επιστρέφει στα Δωδεκάνησα για να περάσει τις
διακοπές της χαλαρά και χωρίς απρόοπτα. Η γνωριμία τους,
όμως, με μια οικογένεια Ιταλών από τη Μεγάλη Ελλάδα
και η αναπάντεχη εμφάνιση ενός επικίνδυνου κακοποιού,
γίνονται η αφορμή για να μπλέξουν σε άλλη μία περιπέτεια,
που θα τους αποκαλύψει πολλές παλιές ιστορίες...
Διαβάστε επίσης!
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ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΣΕΛ. 184 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 9,90 €

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ Περιπέτεια στο νησί της Άρτεμης
Η ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ Περιπέτεια στην Γκιώνα
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ Περιπέτεια στη Χίο
H ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ Περιπέτεια στην Καστοριά

από
12 ετών

Φρίντριχ, ένας σπουδαίος ντετέκτιβ
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο

ΣΕΛ: 400 | ΤΙΜΗ 14,40 €

Βερολίνο, 1933. Ο Φρίντριχ ονειρεύεται να γίνει κάποτε
πραγματικός ντετέκτιβ. Στο μεταξύ εκείνος και οι φίλοι του
παριστάνουν τους ντετέκτιβ. Όμως τα πράγματα στο
Βερολίνο αλλάζουν μέρα με τη μέρα, και γίνονται όλο
και πιο παράξενα κι επικίνδυνα...

εφηβικά βιβλία

ΣΕΛ: 296 | ΤΙΜΗ 12,50 €

ΦΙΛΙΠ ΚΕΡ

ΦΙΛΙΠ ΚΕΡ

Η πιο τρομακτική
ιστορία όλων των εποχών
Μετάφραση: Δέσποινα Μάντζαρη

από
12 ετών

Ο Μπίλι περνάει πολύ χρόνο διαβάζοντας μόνος. Ώσπου
ανακαλύπτει ένα παράξενο βιβλιοπωλείο και μαθαίνει για
τον διαγωνισμό που προσκαλεί τους αναγνώστες να
περάσουν μια ολόκληρη νύχτα εκεί, ακούγοντας την πιο
τρομακτική ιστορία όλων των εποχών. Θα τολμήσει
ο Μπίλι να τη μάθει; ΕΣΥ ΤΟΛΜΑΣ ;

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ

ΣΕΛ: 160 | ΤΙΜΗ 8,00 €

από
13 ετών

Ζωή στα ροζ

σειρά: TEEN BOOK LOVERS

ΣΕΛ: 136 | ΤΙΜΗ 7,70 €

Το δαιμόνιο ντετεκτιβικό δίδυμο Μίλτος - Θεοδώρα
επί τα ίχνη της δεκαοκτάχρονης Ζωής και της νεαρής
θείας της, που έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς.
Ερευνώντας την υπόθεση, οι δύο φίλοι διασταυρώνουν τα
ξίφη τους και ανταλλάσσουν καυστικά σχόλια για τη θέση
της γυναίκας σήμερα, την πολιτική ορθότητα, το Μe Τοο.
Τελικά η σύγκρουση αρσενικού - θηλυκού δεν έχει τέλος!

ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Η σιωπή της Μελίνας

Μια σχεδόν αληθινή ιστορία

από
15 ετών

σειρά: BIG BANG BOOKS
Η Μελίνα ούτε που φανταζόταν πως οι γονείς
μπορούν να αποτελέσουν οι ίδιοι απειλή για ένα παιδί.
Η ιστορία της είναι σκληρή αλλά και τρυφερή.
Δείχνει πως ο καθένας από μας κρύβει μέσα του
περισσότερη δύναμη απ’ όση φαντάζεται.
Και πρέπει να ειπωθεί…
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www.kedros.gr
facebook.com/kedros.gr

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ | Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 106 78

Εκδοτικό: Τ 210 3809712 – F 210 3302655 | Email: books@kedros.gr
Πωλήσεις: T 210 3802007 – F 210 3831981 | Email: sales@kedros.gr

Η εικόνα στο εξώφυλλο του καταλόγου
είναι από το βιβλίο Πρωσικό μπλε του Philip Kerr
(σχεδιασμός εξωφύλλου: Ξένια Τρύφων).

Σχεδιασμός και επιμέλεια καταλόγου:

Aγγελική Πορτοκάλογλου
& Ξένια Τρύφων

