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Όταν στον τόπο της πέφτει ξηρασία, η μικρή 
μαύρη πεταλούδα μεταναστεύει σ’ ένα λιβάδι 
γεμάτο πολύχρωμες πεταλούδες. Μακριά από 
τους δικούς της, σ’ ένα νέο περιβάλλον, η μαύρη 
πεταλούδα προσπαθεί να επιβιώσει. Κάποιοι 
θα την αντιμετωπίσουν με καχυποψία, ενώ 
κάποιοι άλλοι θα την αγκαλιάσουν με αγάπη. 
Κι όταν η ξηρασία χτυπήσει και αυτό το λιβάδι, 
ίσως η μικρή μαύρη πεταλούδα να είναι η μόνη 
που μπορεί να βοηθήσει τις άλλες πεταλούδες 
να αντιμετωπίσουν τη συμφορά.

ΕΡΗ ΡΙΤΣΟΥ
Η μαύρΗ πεταλούδα
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

2 Από 3 ετών
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Λ
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ΕΡΗ ΡΙΤΣΟΥ

μπαλού ΓΚαλού Νταλού
Τρεις φίλοι παχουλοί που αλλάξανε βιολί
Εικονογράφηση: Δημήτρης Κάσδαγλης

Τρεις καλοί φίλοι, λίγο τεμπελούληδες, διασκεδάζουν 
τρώγοντας και χαλαρώνοντας στο νερό. Φυσικά, 
τρώγοντας γίνονται πιο παχουλοί και χαλαρώνοντας 
δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτε άλλο. Έτσι αρνούνται να κουνηθούν 
ακόμα και για να παίξουν, μέχρι που ξεμένουν από φίλους και αυτό 
δεν τους αρέσει. Αποφασίζουν λοιπόν να ζήσουν την περιπέτεια! Παχουλοί 
και αγύμναστοι καθώς είναι θα τα βρουν σκούρα. Η περιπέτεια θα τελειώσει άδοξα,αλλά 
θα τους κάνει ν’ αλλάξουν βιολί και ν’ αφήσουν κατά μέρος το μασούλημα και την τεμπελιά;



3Από 4 ετών

Τέσσερα μικρά παραμύθια και 
δύο παραμυθοτράγουδα, όλα με 
θέμα και ήρωά τους το βιβλίο. 
Ανάμεσα στα φύλλα, διάφορα 
φιλομαθή ζωάκια παρουσιάζουν 
τη δική τους εκδοχή για την αξία 
των γραμμάτων...

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
δείπΝο με μαΓίσσεσ 

Καί Κολατσίο με δραΚούσ
Μια γαστριμαργική περιπλάνηση

στα λαϊκά παραμύθια
Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη

Είκοσι εννιά ελληνικά λαϊκά παραμύθια στην 
ντοπιολαλιά της προέλευσής τους, με κοινό 

στοιχείο τη σημασία του φαγητού στην πλοκή 
τους. Πραγματικές ή συμβολικές πανδαισίες, 
εξωτικά ή απατηλά εδέσματα, με φρούτα και 
ζαρζαβατικά που γονιμοποιούν, ζαχαρένιους 

γαμπρούς, ψωμί κι αλάτι, αίμα, γάλα του 
φεγγαριού και... καλή σας όρεξη!

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ» 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΣΕΛ
. 48 | ΤΙΜ

Η
 9,86 €

το ΒίΒλίοδεΝτρο

Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη
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Λ

. 2
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Μ
Η

 1
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50
 €

 

Μια συλλογή
που απευθύνεται

σε ερευνητές,
σε όσους αγαπούν 

τα παραμύθια και 
σε μεγάλα παιδιά

το μεΓαλο ταξίδί τού οδύσσεα
κείμενο: Françoise Rachmuhl

εικόνες: Charlotte Gastaut

απόδοση: Αριάδνη Μοσχονά

Μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου, 
ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του θέλουν 

να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Όμως οι θεοί, τους οποίους έχει οργίσει, 

του επιφυλάσσουν ένα σωρό δοκιμασίες.
Μήπως όμως ένας άνθρωπος αποφασισμένος 

είναι πιο δυνατός απ' όλους τους θεούς;
Μια αφηγηματικά άρτια σύγχρονη διασκευή της 

Οδύσσειας, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο 
κείμενο, και με μαγευτική εικονογράφηση.

ΣΕΛ
. 72 | ΤΙΜ

Η
 14,00 €
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ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

μία Βολτα στα ΒύζαΝτίΝα χροΝία

σειρά: Με ξεναγό την Ιστορία

Eικονογράφηση: Λέλα Στρούτση 

Πώς ήταν ένα βυζαντινό σπίτι; Τι έτρωγαν οι 
Bυζαντινοί; Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο 
τους; Πήγαιναν όλα τα παιδιά σχολείο; Τι συνέβαινε 
στα βυζαντινά κάστρα; Πώς κυλούσε ο χρόνος στα 
μοναστήρια; Τι φορούσαν οι αυτοκράτορες;
Τρεις... ιπτάμενοι φίλοι η Βάγια, ο Αστέρης
και ο Γκάρι σας προσκαλούν σε Μια βόλτα
στα βυζαντινά χρόνια, για να λύσετε μαζί τους
αυτές και άλλες πολλές απορίες σας!
Το κυρίως κείμενο συνοδεύεται από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, δομημένες σε ατομικά φύλλα 
εργασίας, που συνδυάζουν την εμπέδωση της 
γνώσης με την ψυχαγωγία και τη δημιουργική 
έκφραση κάθε παιδιού.

ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ: 10,95 €

Βραχεία λίστα για το Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου»
του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

ο Βασίλίασ τωΝ αρίθμωΝ

Τα παιδιά μίας τάξης πραγματοποιούν έναν 
πρωτότυπο διαγωνισμό για να ανακηρύξουν τον 
αγαπημένο τους αριθμό, που θα γίνει ο βασιλιάς 
των αριθμών. Παραθέτουν τις απόψεις τους και 
αιτιολογούν τις απαντήσεις τους, κι ο αναγνώστης 
ανακαλύπτει μαζί τους την αξία κάθε αριθμού!
Μία εναλλακτική πρόταση στην αποσπασματική 
προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών. Για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, για τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ: 9,00 €

Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ

Από 5 ετών

σειρά: Μαθηματικά παραμύθια
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Πώς ξεκίνησε η φωτιά και ποιες θα είναι
οι συνέπειές της; Τι είναι αυτό το σταχτί

πέπλο που έχει καλύψει τα πάντα; Στη
δεύτερη από τις ιστορίες του Φρι,

στη δεύτερη φρι-στορία δηλαδή, έχει
ξεσπάσει πυρκαγιά στο γειτονικό βουνό.

Ο Φρι, το πουλάκι πρωταγωνιστής, η Έρη
και η κούκλα της, η Νεγκρίτα, πρέπει να

βοηθήσουν τα πλάσματα της ρεματιάς να προστατέψουν το χώρο τους, μα και να 
συμπαρασταθούν στα ζώα και στα πουλιά του βουνού που έχασαν το σπίτι τους. Ένα 
πρωτότυπο βιβλίο για το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, την οικολογική συνείδηση.

Ένα βιβλίο για το σπίτι και το σχολείο, για το νηπιαγωγείο
και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

το σταχτί πεπλο

Εικονογράφηση: Λίζα Ηλιού

ΣΕΛ
. 56 | ΤΙΜ

Η
 13,94 €

σειρά: Φρι-στορίες

Από 5 ετών

παραμύθία Γία ΚαλΗΝύχτα
Με πρίγκιπες και πριγκίπισσες,

βασιλιάδες και βασίλισσες

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας γενναίος 
πρίγκιπας, μια έξυπνη πριγκίπισσα,

ένας παντοδύναμος αυτοκράτορας,
μια πονηρή βασίλισσα, ένας κακός μάγος

κι ένα άλογο που πετούσε…
Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει μερικά κλασικά και 
κάποια λιγότερο γνωστά παραμύθια με πρίγκιπες 

και πριγκίπισσες, βασιλιάδες και βασίλισσες, 
διασκευασμένα και εικονογραφημένα με τρόπο 

που τα καθιστά ιδανικά για να διαβάζονται
το βράδυ, πριν από την καληνύχτα. 

ΣΕΛ 104  | ΤΙΜΗ 10,95 €

Εικονογράφηση: Λορίνα Άλβαρεζ

Απόδοση: Γιώργος Παναγιωτάκης,

Καρολίνα Μιζάν
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ

σειρά: Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ

Γνωρίστε τα Χμ, τα μικρά πνεύματα των σελίδων που κάνουν 
τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα και το γράψιμο.

Kείμενα και ζωγραφιές: Κατερίνα Κρις

1. το πρωτο χμ πού είδα!

Έχεις σκεφτεί ποτέ μια... φανταστική 
ιδέα; Ε, τότε είμαι σίγουρος πως όταν τη 

σκέφτηκες έκανες «...χμ!» Άρα σίγουρα 
ξέρεις πώς είναι να κάνεις «...χμ!» Αλλά με 

τίποτα δεν μπορεί να ξέρεις πώς είναι... 
να βλέπεις Χμ! Θα χρειαστεί να διαβάσεις 

πολύ προσεκτικά την... χμαπίθανη 
ιστορία μου ώστε να πάρεις μια ιδέα  για 

το πώς είναι να βλέπεις  ένα Χμ πάνω 
στο τετραδιάκι σου και να έχεις  τη 
σιγουριά... πως  δεν ήταν ιδέα σου!

Αν ήξερες πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος 
μας, θα σκεφτόσουν πως είναι αδύνατον 
να τον γυρίσεις ολόκληρο. Αυτά πίστευα 
κι εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου, 
μέχρι που πετάχτηκε μπροστά μου... ο 
Λεξιδιώτης Χμ! Χάρη σ’ αυτόν έμαθα πως 
οι λέξεις δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά 
μικρά, καλογραμμένα μέσα μεταφοράς, 
όπως τα τρένα και τα αεροπλάνα, που 
σε «λεξιδεύουν» σε τόσα και τόσα μέρη. 
Γιατί τα καλύτερα ταξίδια... μετά τα 
ταξίδια, είναι αυτά που στη γλώσσα των 
Χμ λέμε... λεξίδια!

2. ο λεξίδίωτΗσ χμ!

ΣΕ
Λ

. 1
04

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 9
,8

6 
€ ΣΕΛ

. 112 | ΤΙΜ
Η

 9,86 €
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Τι κάνεις όταν σου κατεβαίνει μια ωραία 
ιδέα; Λες... «Χμ!» Και ξαφνικά αρχίζεις 
να γράφεις σαν τρελός! Τι είναι αυτή 
η ακατανίκητη δύναμη; Πώς λέγεται; 
Από πού έρχεται; Αυτή η έμπνευση... 
είναι τα πανέξυπνα Χμ! Είναι τα μικρά, 
συμπαθητικά και ιδιαίτερα πνευματώδη 
πνεύματα που περνάνε την ώρα τους

σχεδοΝ τα παΝτα Γία τα χμ!

Tα μικρά πνεύματα των σελίδων

στις λευκές σελίδες των τετραδίων σου και σε βοηθάνε να γράψεις. Ετοιμάσου λοιπόν να 
μάθεις σχεδόν τα ΠΑΝΤΑ για τους αόρατους αυτούς συνεργάτες σου: Τα Χμ!

ΣΕ
Λ

. 8
8 

| Τ
ΙΜ

Η
 1

3,
94

 €

Αυτό είναι ένα παχουλό βιβλίο. Όχι
γιατί  έχει πολλές σελίδες, αλλά γιατί 

μέσα στις σελίδες του υπάρχουν πολλά 
παχουλά Χμ. Είναι τα Χμ που εγώ 

ονομάζω... «Οι Λεξοφάγοι Χμ!» Μια σπάνια 
φυλή Χμ, που αν διαβάσεις γι’ αυτήν, θα 

χαρείς πολύ που είναι τόσο σπάνια!

3. στΗ χωρα 
τωΝ λεξοφαΓωΝ χμ!

4. τα χμ τωΝ ΒίΒλίωΝ!

ΣΕ
Λ

. 9
6 

| Τ
ΙΜ

Η
 9

,8
6 

€ ΣΕΛ
. 96 | ΤΙΜ

Η
 9,86 €

Αυτή η ιστορία δεν έγινε μια φορά 
και έναν καιρό. Το αντίθετο μάλιστα. 
Γίνεται κάθε φορά κι όλο τον καιρό! Εσύ 
βέβαια που την ακούς για πρώτη φορά 
θα νομίζεις πως έγινε μια φορά. Αλλά 
όχι. Αυτή η ιστορία γίνεται κάθε φορά 
που διαβάζουμε ένα μεγάλο βιβλίο. ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ! Κάθε φορά που γυρνάς μια 
σελίδα, ένα ασπρόμαυρο, λυπημένο Χμ 
ξαναβρίσκει το χρώμα και το κέφι του!
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1. Η ΝεραϊδομπαλαρίΝα 
χορεύεί με τα αστερία

ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΟΡΝΤΙΛΙΟΝΙ

Eικονογράφηση: Φαμπιάνο Φιορίν | Aπόδοση: Δήμητρα Δότση

σειρά: Ιστορίες πριν από την Ιστορία

Σε έναν πρωτόγονο ακόμα κόσμο, ο άνθρωπος αντιμετώπιζε τους κινδύνους
και τα άγρια ζώα με μοναδικό όπλο το θάρρος του.

Τα μέλη της φυλής του Κόραν πρέπει 
να αντιμετωπίσουν τον ξαφνικό χιονιά 

και την έλλειψη τροφής. Για καλή 
τους τύχη, στον ορίζοντα εμφανίζεται 

ένα μαμούθ. Οι κυνηγοί της φυλής 
ορμάνε στο θήραμά τους, μα δεν 

είναι οι μόνοι. Ξαφνικά καταφτάνει 
μια αγέλη πεινασμένων λύκων. Ξεκινά 
μια δραματική δοκιμασία για τη φυλή· 
από το κρέας του μαμούθ εξαρτάται η 

επιβίωση αντρών, γυναικών και παιδιών. 
Και να που η μικρή Άουα έχει μια 

καταπληκτική ιδέα…

1. ΚύΝΗΓωΝτασ το μαμούθ

Οι άντρες της φυλής του Κόραν φεύγουν 
για κυνήγι και οι υπόλοιποι τους 
περιμένουν να επιστρέψουν με τη λεία 
τους. Όμως οι μέρες περνούν και οι 
κυνηγοί είναι άφαντοι. Η Άουα, ο Σατού, 
ο Ογκόν και τα άλλα μέλη της φυλής 
πηγαίνουν για ψάρεμα, λένε ιστορίες, 
μαζεύουν ρίζες... Ο Ογκόν ο σαμάνος 
ζωγραφίζει σε μια σπηλιά το πνεύμα 
που τον καθοδηγεί και πείθει τον Κενσού 
να χορέψει έναν μαγικό χορό. Άραγε 
αρκούν όλα αυτά για να επιστρέψουν οι 
κυνηγοί σώοι και με γεμάτα χέρια, για να 
ταΐσουν την πεινασμένη φυλή;

2. Γύρω απο τΗ φωτία

ΣΕ
Λ

. 5
6 

| Τ
ΙΜ

Η
 5

,4
7 

€ ΣΕΛ
. 56 | ΤΙΜ

Η
 5,47 €

Από 6 ετών
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ΑΜΕΛΙ ΜΠΕΝ

1. Η ΝεραϊδομπαλαρίΝα 
χορεύεί με τα αστερία

Η Λένα είναι αναστατωμένη: Σε λίγο
πρέπει να βγει στη σκηνή με το μπαλέτο 

της. Στα γρήγορα κάνει πάλι πρόβα μια 
πιρουέτα. Στριφογυρίζει γρήγορα, όλο και 

πιο γρήγορα... μέχρι που ξαφνικά βρίσκεται 
στη χώρα των νεράιδων. Αλλά και εδώ 
υπάρχει μεγάλη αναστάτωση: Το κακό 

ξωτικό Νοξ έχει κάνει μαγικά στο Αστεράκι, 
την πρίμα μπαλαρίνα του μπαλέτου των 

άστρων. Χωρίς το Αστεράκι δεν μπορεί να 
γίνει η παράσταση και όλα τα αστέρια

στον ουρανό θα σβήσουν.
 Άραγε θα μπορέσει η Λένα 

να σώσει  την κατάσταση;

ΑΝΑ ΤΑΟΥΜΠΕ

2. ο φίΝ με το πείρατίΚο 
σπαθί Καί ο τρομεροσ πίτ

Ένα πραγματικό πειρατικό σπαθί. Ένας 
μυστηριώδης χάρτης. Ο Φιν δεν μπορεί 
να πιστέψει την τύχη του όταν αυτός 
και η αυθάδης παπαγαλίνα του η Ντόρα 
πέφτουν κυριολεκτικά πάνω σε ένα 
παμπάλαιο μπαούλο με θησαυρούς. 
Όμως ποιο μυστικό κρύβεται πίσω
από τα πράγματα που υπάρχουν στο 
κουτί; Ο Φιν δεν έχει καθόλου χρόνο να 
το σκεφτεί, γιατί ξαφνικά βρίσκεται πάνω 
σε ένα αληθινό πειρατικό καράβι, στη 
μέση μιας μάχης ενάντια στον Πιτ βαν 
Χολέρεν και στους τρομερούς 
πειρατές-φαντάσματα...

Εικονογράφηση: Ίνες ΡάριςΕικονογράφηση: Μπετίνα Γκότσεν-Μπεκ

Μια συναρπαστική ιστορία, χωρισμένη σε μικρές παραγράφους για αρχάριους 
αναγνώστες και σε μεγαλύτερες για εξασκημένους. Διαβάζουμε λοιπόν μαζί,

μια ο ένας, μια ο άλλος.  Έτσι το διάβασμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη διασκέδαση.

σειρά: Εγώ κι εσύ διαβάζουμε μαζί
ΣΕΛ

. 96 | ΤΙΜ
Η

: 9,86 €ΣΕ
Λ

. 9
6 

| Τ
ΙΜ

Η
: 9

,8
6 

€

Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού

Από 6 ετών
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ

Να το παρεί το ποταμί;

Μέσα στη βιβλιοθήκη η κυρία Συμέλη και 
τα παιδιά παίζουν το κυνήγι του κρυμμένου 
θησαυρού. Ψάχνουν την καρδιά του σχολείου. 
Πού χτυπά; Πώς χτυπά; Να το πάρει το ποτάμι;
Ένα βιβλίο για το θαυμαστό κόσμο της 
βιβλιοθήκης και το παιχνίδι της ανάγνωσης.

Εικονογράφηση: Eλίζα Βαβούρη

Η μικρή μάγισσα είναι μόλις εκατόν είκοσι εφτά 
χρονών, και οι μεγαλύτερες μάγισσες δεν την 
παίρνουν ακόμα στα σοβαρά. Είναι καλή μάγισσα 
και θέλει να βοηθάει τους ανθρώπους όταν 
συναντούν δυσκολίες στη ζωή τους. Αυτό την 
κάνει μισητή στις άλλες μάγισσες, που είναι κακές 
και πιστεύουν πως καλή μάγισσα είναι η... κακιά 
μάγισσα. Αυτά της τα καμώματα θα τη φέρουν 
αντιμέτωπη με το συμβούλιο των μαγισσών, που 
θα πρέπει να αποφασίσει αν έχει γίνει καλή..., 
δηλαδή κακιά, μάγισσα!

ΟΤΦΡΙΝΤ ΠΡΟΪΣΛΕΡ

Η μίΚρΗ μαΓίσσα

«H Χριστίνα Φραγκεσκάκη ακόμη μια φορά
μάς παρέδωσε ένα ανάγνωσμα με ήθος, ευγένεια,
αισθήματα και σαλπίσματα.»

Ελένη Σαραντίτη, DIASTIXO.GR, 27/9/2014

Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου»
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Μετάφραση: Γιώργος Κώνστας

Για μικρούς και μεγάλους
ΣΕ

Λ
. 1

44
 | 

ΤΙ
Μ

Η
: 7

,4
6 

€
ΣΕ

Λ
. 4

8 
| Τ

ΙΜ
Η

: 8
,9

6 
€

Η μικρή μάγισσα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παιδικά βιβλία παγκοσμίως. 
Έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 40 γλώσσες, έχει μεταφερθεί στο θέατρο και στον 
κινηματογράφο και έχει αγαπηθεί από γενιές αναγνωστών για την τρυφερότητα και το 
ανατρεπτικό πνεύμα της.

Από 7 ετών

Εικονογράφηση: Winnie Gebhardt
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ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

πεΝτε πρασίΝα παραμύθία

Πέντε οικολογικά παραμύθια. Πέντε ιστορίες 
εμπνευσμένες από τις ευαισθησίες και τους 

προβληματισμούς των παιδιών για το περιβάλλον 
και την καταστροφή του. Το τελευταίο βατραχάκι, 
η ανεμώνα που έκλαιγε, η σκυλίτσα που τη λέγαν 

Βαγγελίτσα, το πετροχελίδονο του Νικόλα και 
τα κοτσύφια του δάσους μας παρουσιάζουν 
τις συνέπειες της αλόγιστης εκβιομηχάνισης 

του Θριάσιου Πεδίου και περιγράφουν την 
καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας στην 
περιοχή της Ελευσίνας μα και όλης της Αττικής.

ΣΕΛ
. 136 | ΤΙΜ

Η
: 9,00 €

ΤΖΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ

παραμύθία Γία Να σπατε Κεφί
ο ΚρεμμύδαΚΗσ Καί Η παρεα τού

Aπόδοση: Δήμητρα Δότση

ΣΕΛ
. 264 | ΤΙΜ

Η
: 12,17 €

ΣΕ
Λ

. 2
00

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 1
0,

95
 €

Τα δύο κλασικά βιβλία του εκπληκτικού και αξεπέραστου Τζιάνι Ροντάρι κυκλοφορούν 
σε νέα μετάφραση και εικονογράφηση.

Εικονογράφηση: Λιάνα Μερτζάνη

Eικονογράφηση:

Άννα Λάουρα Καντόνε
Eικονογράφηση:

Μανουέλα Σαντίνι
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ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Ξεκαρδιστικές ιστορίες
μετάφραση: Βίκη Λιανού (νούμερο 1-35 και 40) 

                     Γιώργος Κασαπίδης (νούμερο 36-39)

Η σειρά Ξεκαρδιστικές Ιστορίες του Τζερόνιμο Στίλτον απευθύνεται σε παιδιά 
από 7 ως 12 ετών και είναι μοναδική! Είναι η σειρά που απολαμβάνουν τα παιδιά 

γιατί έχει χιούμορ, δράση, και πολλές ανατροπές. Είναι η σειρά που εμπιστεύονται 
γονείς και εκπαιδευτικοί γιατί μεταδίδει διαχρονικές ηθικές αξίες. Ο αναγνώστης 

ταυτίζεται με τον Τζερόνιμο, που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής
με χιούμορ και αισιοδοξία. Η σειρά γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο

τον κόσμο. Τα βιβλία του Τζερόνιμο Στίλτον έχουν μεταφραστεί σε 45 γλώσσες
και έχουν πουλήσει 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως

Από 7 ετών

1 2 3 4

5 6 7 8

109 1211

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,46 €
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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.

37

39

38

40



16 Από 7 ετών

ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Τέα Σίστερς-Στο Κολέγιο Τόπφορντ
Μετάφραση: Βίκη Λιανού

Κυκλοφόρησε η νέα σειρά «ΤΕΑ ΣΙΣΤΕΡΣ–ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΟΠΦΟΡΝΤ».
Υποδεχτείτε τη διάσημη ειδική ανταποκρίτρια και αδερφή

του Τζερόνιμο Στίλτον, ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ!

Τα κορίτσια στο Κολέγιο Τόπφορντ 
αποφασίζουν να εκδώσουν μια εφημερίδα.
Τι φανταστική ιδέα. Έτσι θα μπορούν
να γράφουν άρθρα, να παίρνουν 
συνεντεύξεις και να κάνουν σελιδοποίηση... 
σαν αληθινές δημοσιογράφοι. Η Βανίλα, 
όμως, αρπάζει την ευκαιρία για να διαδώσει 
διάφορα κουτσομπολιά.

2. το μύστίΚο ΗμερολοΓίο 
τΗσ Κολετ

ΣΕΛ
. 128 | ΤΙΜ

Η
 7,46 €

Για να γιορτάσουν τα 600 χρόνια 
λειτουργίας του Κολεγίου Τόπφορντ,

οι καθηγητές αποφασίζουν να 
ανεβάσουν την παράσταση Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα και διοργανώνουν μια μεγάλη 
ακρόαση για να αναθέσουν τους ρόλους
στους σπουδαστές. Ποιοι θα είναι άραγε 

οι δύο πρωταγωνιστές;

1. ο ερωτασ στΗ σΚΗΝΗ 
τού τοπφορΝτ

ΣΕ
Λ

. 1
28

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 7
,4

6 
€
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Οι Τέα Σίστερς είναι πέντε φίλες που σπουδάζουν στο Κολέγιο Τόπφορντ, στο Νησί 
των Φαλαινών. Είναι έξυπνες, δυναμικές και θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. 

Mαθήματα, φιλίες, έρωτες και μικροζήλιες... η ζωή στο κολέγιο
είναι πραγματικά συναρπαστική.

Μια διάσημη προσωπικότητα και πρώην 
σπουδάστρια του κολεγίου, η Μαντάμ 
Τοπίνσκι, επιστρέφει ως καθηγήτρια. 
Γιατί όμως είναι τόσο αυστηρή με όλους 
και ποια η σχέση της με τον πρύτανη 
Οκτάβιο ντε Ποντίκη; Οι Τέα Σίστερς
θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν
τι τους ενώνει, αλλά και τι τους χωρίζει.

3. οί τεα σίστερσ 
ΚίΝδύΝεύούΝ!

Ο Μπρους Φιτ, ένας φίλος της Τέα που 
λατρεύει τα σπορ, έρχεται στο Κολέγιο 

Τόπφορντ να διδάξει τεχνικές επιβίωσης 
στη φύση. Οι σπουδαστές περνούν

ένα διήμερο στην καρδιά του δάσους και 
ζουν μια αληθινή περιπέτεια.

Ποιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα σε 
αυτή τη γεμάτη εκπλήξεις εκδρομή;

4. δίαΓωΝίσμοσ χορού

ΣΕΛ
. 128 | ΤΙΜ

Η
 7,46 €ΣΕ
Λ

. 1
28

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 7
,4

6 
€



18 18

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Ταξίδι στο Βασίλειο της Φαντασίας

Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε στο 
Βασίλειο της Φαντασίας; 
Θα θέλατε να συναντήσετε περίεργα και 
μυστηριώδη πλάσματα, όπως μάγισσες, 
γοργόνες, δράκους, ξωτικά, νάνους, γίγαντες, 
νεράιδες... αλλά και μονόκερους, τρολ και 
λυκάνθρωπους; Θα σας άρεσε να πετάξετε 
σε άγνωστους ουρανούς με το Δράκο του 
Ουράνιου Τόξου, και να με βοηθήσετε να σώσω 
τη Βασίλισσα των Νεράιδων; Αν ναι, τότε ελάτε 
μαζί μου σε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι 
και ετοιμαστείτε να ανοίξετε τα φτερά της 
φαντασίας σας! Θα περάσετε φανταστικά!
Σας το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον! 

Αγαπητοί μου φίλοι, τι λέτε, θα μου κάνετε 
συντροφιά στη νέα περιπέτειά μου στο 
Βασίλειο της Φαντασίας;  Θα διασχίσουμε 
τη βρομερή Χώρα των Ορκ, τη λαχταριστή 
Χώρα των Γλυκών, τη διασκεδαστική Χώρα 
των Παιχνιδιών και τη λαμπερή Χώρα του 
Χρυσού. Θα πραγματοποιήσουμε μια Μεγάλη 
Αναζήτηση, για να βρούμε το ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ! Ακολουθήστε με... και θα το 
ανακαλύψετε κι εσείς!  Σας το εγγυώμαι εγώ, 
ο Τζερόνιμο Στίλτον! 

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 18,71 €

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 18,71 €

1. ταξίδί στο Βασίλείο 
τΗσ φαΝτασίασ

2. Η αΝαζΗτΗσΗ τΗσ εύτύχίασ
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Αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε να ταξιδέψουμε 
μαζί στο Βασίλειο της Φαντασίας πετώντας 

πάνω στα φτερά του Δράκου του Ουράνιου 
Τόξου. Θα αντιμετωπίσουμε μαζί πολλούς 

κινδύνους και θα ενωθούμε με τη Συντροφιά 
της Φαντασίας για να αναμετρηθούμε με το 
Σκοτεινό Στρατό του Βασιλιά των Εφιαλτών,

να ελευθερώσουμε τη Βασίλισσα
των Νεράιδων και να φέρουμε ξανά 

την άνοιξη στο Βασίλειο της Φαντασίας.
Ακολουθήστε με και θα περάσουμε αξέχαστα. 

Σας το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον!

Είστε έτοιμοι για ένα συναρπαστικό ταξίδι 
παρέα με τον Τζερόνιμο Στίλτον και το μυθικό 
Οδυσσέα;
Θα περιπλανηθείτε σε αγριεμένες θάλασσες,
θα ανακαλύψετε άγνωστες χώρες,
θα συναντήσετε μυστηριώδη πλάσματα
και θα αντιμετωπίσετε κινδύνους και παγίδες 
που κόβουν την ανάσα.

Μια συναρπαστική και γοητευτική ιστορία, 
γεμάτη ανατροπές και αξέχαστες περιπέτειες!

ΣΕ
Λ

. 3
92

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 1
8,

71
 €

3. με το δραΚο 
τού ούραΝίού τοξού

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €

Από 9 εως 12 ετών

Oί περίπετείεσ τού οδύσσεα

Μετάφραση: Βίκη Λιανού
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Ο Βενιαμίν θέλει να μάθει γιατί όλοι οι λαοί δεν ζουν 
ειρηνικά. Και εγώ έβαλα τα δυνατά μου για να του 
μιλήσω για την ειρήνη. Όταν ακόμη και ένας ενήλικας 
δυσκολεύεται να κατανοήσει και να αποδεχτεί τις αιτίες 
ενός πολέμου, πώς μπορείς να τις εξηγήσεις σε κάποιον 
τόσο μικρό; Κι όμως, νομίζω πως τα κατάφερα.

Ένα πρωί ο Τζερόνιμο διαπίστωσε με τρόμο ότι
δε χωρούσε στα ρούχα του. Τι έκανε – και τι δεν έκανε –
για να ξαναχωρέσει;  Στο βιβλίο αυτό θα ανακαλύψουμε 
μαζί όλα τα μυστικά για μια υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή, ώστε να έχουμε καλή φυσική κατάσταση 
και να διατηρήσουμε τη σιλουέτα μας!

το μίΚρο ΒίΒλίο τΗσ δίατροφΗσ

Ο Βενιαμίν θέλει να μάθει τι σημαίνει «οικολογία», 
κι ο Τζερόνιμο αρχίζει να του μιλάει για τη φύση, 

το περιβάλλον, τη μόλυνση, την ανακύκλωση
των απορριμμάτων… Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε και εσείς, 
αγαπητά μου τρωκτικά, μερικές συμβουλές για να μάθετε 

να σέβεστε τη φύση,  το πιο πολύτιμο αγαθό μας!

το μίΚρο ΒίΒλίο τΗσ φύσΗσ

ΠεριέχουνεπιτραπέζιοπαιχνίδιΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 4,48 €

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 4,48 €

το μίΚρο ΒίΒλίο τΗσ είρΗΝΗσ

Ενώ είχαμε μαζευτεί για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά του,
ο Βενιαμίν μου ζήτησε να του εξηγήσω τι ακριβώς
είναι η ευτυχία. Και εγώ το έκανα με μεγάλη χαρά, 

εξηγώντας του πρώτα απ’ όλα ότι η ευτυχία μπορεί
να βρίσκεται κρυμμένη στο καθετί...

το μίΚρο ΒίΒλίο τΗσ εύτύχίασ

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 4,48 €

ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ 4,48 €

Από 8 ετών

Μετάφραση: Βίκη Λιανού
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ΣΕΛ. 144 | ΤΙΜΗ: 8,96 €

είμαί Καί ο πρωτοσ

Εικονογράφηση: Ιλάρια Φατσόλι

Μετάφραση: Αδελαΐδα-Ναταλία Μοσχονά

Πώς έγινα καλός στα μαθηματικά 
διασκεδάζοντας!

Η αφήγηση ενός παιδιού που νίκησε το φόβο
για τα μαθηματικά αποτελεί μια ανάλαφρη

και δημιουργική προσέγγιση αυτού του 
γνωστικού αντικειμένου, που διαβάζεται σαν 

διασκεδαστικό και συναρπαστικό μυθιστόρημα.
Για παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, 

αλλά και για τους γονείς και τους δασκάλους τους.

το πρωτο μού είΚοΝοΓραφΗμεΝο
λεξίΚο μαθΗματίΚωΝ

ΑΝΝΑ ΤΣΕΡΑΖΟΛΙ

Ξεκινώντας από τους αριθμούς και τους τρόπους 
μέτρησης, το βιβλίο αυτό εισάγει με τρόπο ήπιο 

και υπεύθυνο τον μικρό αναγνώστη στις βασικές 
μαθηματικές έννοιες που θα συναντήσει

στα πρώτα χρόνια του σχολείου. 
Σαφείς ορισμοί για πάνω από 500 όρους και 

έννοιες. Εκατοντάδες ζωηρές εικονογραφήσεις 
και χρήσιμα παραδείγματα. Ένα λεξικό 

απαραίτητο για κάθε μαθητή,
στο σπίτι και στο σχολείο.

Μαθηματικά... για μικρά και μεγάλα παιδιά του δημοτικού

ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 11,95 €

Εικονογράφηση: Karen Tomlins

Μετάφραση: Γιάννα Νιαχοπέτρου
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ANTONIO ΓΚ. ΙΤΟΥΡΜΠΕ

σειρά: Oι υποθέσεις του επιθεωρητή Σπιθαμή

1. το μύστΗρίο
τού χαμεΝού σερΒίτσίού

2. το μύστΗρίο τΗσ μούμίασ
πού εξαφαΝίστΗΚε

και του ΠA ΛI ΚAΡΙ

Η μέρα αυτή ξεκίνησε άσχημα για τον 
επιθεωρητή Σπιθαμή. Δε φτάνει που 

τον διέκοψαν ενώ έτρωγε, τώρα πρέπει 
να συνεργαστεί με έναν νέο και άπειρο 

αστυνομικό, τον Κινέζο Πα Λι Κάρι.
Η πρώτη τους υπόθεση δεν αργεί: Κάποιος 

έκλεψε από το σπίτι ενός εκατομμυριούχου 
το πολύτιμο σερβίτσιο του φαγητού, αλλά 

– τι παράξενο! – όχι τα ακόμη πιο πολύτιμα 
μαχαιροπίρουνα. Αναζητώντας τη λύση 

αυτού του μυστηρίου, ο επιθεωρητής 
Σπιθαμής ίσως ανακαλύψει, εκτός από τον 

κλέφτη, και έναν άξιο βοηθό. 

Αυτή τη φορά το καθήκον καλεί τον 
επιθεωρητή Σπιθαμή και τον Κινέζο 
βοηθό του, Πα Λι Κάρι, στο Κάιρο, για να 
ερευνήσουν την υπόθεση μιας μούμιας 
που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το 
μουσείο. Ποιος μπορεί να την έκλεψε και 
γιατί; Θα προλάβουν ο Σπιθαμής και ο
Πα Λι Κάρι να βρουν τον ένοχο πριν πέσει 
κατάρα στην Αίγυπτο, όπως λέει ο θρύλος;

ΣΕ
Λ

. 4
8 

| Τ
ΙΜ

Η
: 4

,4
8 

€ ΣΕΛ
. 48 | ΤΙΜ

Η
: 4,48 €

O EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΠΙΘΑΜΗΣ είναι ένας αξιολάτρευτος ήρωας: αδέξιος και 
αστείος όπως ο επιθεωρητής Κλουζώ, θαυμαστής των περίεργων γκάτζετ όπως 
ο Αστυνόμος Σαΐνης, λάτρης του καλού φαγητού όπως ο Πέπε Καρβάλιο και ο 
επιθεωρητής Μονταλμπάνο. Ο ΠΑ ΛΙ ΚΑΡΙ είναι ένας αξιαγάπητος βοηθός που 

αξιοποιεί την ευφυΐα του  και τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού του για να λύσει 
τα μυστήρια.  Συχνά μάλιστα τα καταφέρνει καλύτερα κι από τον επιθεωρητή.

Eικονογράφηση: Άλεξ Όμιστ | Aπόδοση: Δήμητρα Δότση

Από 8 ετών

Διαβάζοντας τα βιβλία μπορείς να γίνεις 
κι εσύ ντετέκτιβ και να αναζητήσεις 
τη λύση του κάθε μυστηρίου.
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Οι ιστορίες δεν περιλαμβάνουν βία και διακρίσεις.
Το κείμενο παρακινεί το παιδί να σκεφτεί, καθώς τα στοιχεία 
για τη λύση του μυστηρίου βρίσκονται κρυμμένα στην πλοκή. 
Η έγχρωμη, πολύ προσεγμένη εικονογράφηση οξύνει την 
παρατηρητικότητα. Η σειρά είναι ιδανική για παιδιά που 
διαβάζουν μόνα τους.

Μια απρόσμενη πρόσκληση φέρνει τον 
επιθεωρητή Σπιθαμή και τον Πα Λι Κάρι 

στο Πεκίνο παραμονές πρωτοχρονιάς. 
Καθώς παρακολουθούν μια μεγάλη 

γιορτή, γίνονται μάρτυρες μιας περίεργης 
εξαφάνισης. Ποιος μπορεί να απήγαγε το 

διάσημο τραγουδιστή Τσι Λι Ντο; 

ΣΕΛ
. 48 | ΤΙΜ

Η
: 4,48 €

3. πρωτοχροΝία στΗΝ ΚίΝα

ΣΕ
Λ

. 4
8 

| Τ
ΙΜ

Η
: 4

,4
8 

€

4. το μύστΗρίο
τΗσ χαμεΝΗσ περούΚασ

Κάποιος έκλεψε την περούκα του κυρίου 
Βίκτορ Μοντάνα και το καθήκον καλεί τον 
επιθεωρητή Σπιθαμή και τον Κινέζο βοηθό 
του, Πα Λι Κάρι, να τη βρουν γρήγορα. 
Ποιος, και κυρίως γιατί, έκλεψε την 
περούκα; Αυτή η υπόθεση είναι πολύ
πιο μυστηριώδης απ’ όσο φαίνεται... 
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ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

σειρά: Αταξίες στην τάξη

Στο σχολείο, δίπλα στην τάξη του 
Πάνου, υπάρχει μια άδεια σκοτεινή 

αίθουσα. Η πόρτα της είναι
πάντα κλειδωμένη, αλλά από μέσα 

ακούγονται παράξενοι ήχοι.
Είναι στοιχειωμένη,

όπως λέει η Άννα;

Από 9 ετών

Eικονογράφηση: Xρήστος Δήμος

Η σειρά ΑΤΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ έχει για ήρωες τους μαθητές και τις μαθήτριες 
ενός συνηθισμένου ελληνικού σχολείου. Οι αστείοι χαρακτήρες και οι κεφάτες 

περιπέτειές τους θα φέρουν στο μυαλό όλων μας γνώριμες καταστάσεις.
Και το κυριότερο: θα μας θυμίζουν ότι το καθημερινό ταξίδι της γνώσης

μπορεί να γίνει πολύ, μα πολύ διασκεδαστικό!

Η ομάδα μπάσκετ της τάξης του 
Πάνου είναι για κλάματα. Θα 
χάσουν με κατεβασμένα τα χέρια 
το σχολικό πρωτάθλημα, ή θα 
παλέψουν για τη μεγάλη έκπληξη;

2. Να τοί οί πρωταθλΗτεσ!1. Η στοίχείωμεΝΗ αίθούσα

ΣΕ
Λ

. 9
6 

| Τ
ΙΜ

Η
: 6

,9
6 

€ ΣΕΛ
. 96 | ΤΙΜ

Η
: 6,96 €
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4. Η Καταρα τΗσ φραού λίτσασ

Ο Πάνος και οι συμμαθητές του δεν 
κάνουν ATAΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, αλλά στην 

εκδρομή! Θα βρεθούν μάλιστα μπροστά 
σε κάποιες πρωτόγνωρες καταστάσεις: 

Θα συναντήσουν παράξενους ναυτικούς, 
θα κυνηγήσουν θαλάσσια τέρατα, θα 

λύσουν οικολογικά μυστήρια, και γενικά 
θα μας κάνουν να τρελαθούμε από

την αγωνία – και τα γέλια.

Ο Πάνος και οι συμμαθητές του ζουν 
μια περιπέτεια που μοιάζει βγαλμένη 
από ταινία τρόμου: Η δασκάλα τους 
εξαφανίζεται μυστηριωδώς και στο 
σχολείο καταφθάνει μια τρομακτική 
αντικαταστάτρια! Τι προκάλεσε την 
εξαφάνιση της κυρίας Μαργαρίτας; Γιατί 
η καινούρια δασκάλα χρησιμοποιεί τόσο 
παράξενες παιδαγωγικές μεθόδους; Και, 
τελικά, τι είναι καλύτερο; Να φοβάται 
κανείς το σχολείο ή να το αγαπά;

Ο Πάνος και οι συμμαθητές του ετοιμάζουν 
μια θεατρική παράσταση με την ευκαιρία της 
εθνικής μας γιορτής. Το απόλυτο χάος δε θα 
αργήσει να επικρατήσει και θα περιλαμβάνει 
παράξενους οιωνούς, μυστηριώδη ατυχήματα, 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας-Ιταλίας… 
Ακόμη και τον κόμη Δράκουλα!
Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα:
Πρώτον, άραγε θα γλιτώσει ο θίασος
τις ντομάτες;
Και, δεύτερον, ποιος είναι, στην ουσία,
ο νικητής κάθε πολέμου;

5. παραστασΗ Γία Κλαματα

3. Η πρίΓΚίπίσσα
τωΝ εφτα θαλασσωΝ

ΣΕ
Λ

. 9
6 

| Τ
ΙΜ

Η
: 6

,9
6 

€ ΣΕΛ
. 96 | ΤΙΜ

Η
: 6,96€

ΣΕ
Λ

. 1
04

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 6
,9

6 
€

Eικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
περιοδικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 2015
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Καλωσήρθατε στην προϊστορική εποχή, σε έναν 
κόσμο συναρπαστικό, γεμάτο σαρκοφάγους 
μαχαιρόδοντες, άγριους ρινόκερους, ύπουλους 
και μοχθηρούς λύκους, και πολλούς ακόμη κινδύνους 
και παγίδες. Θα μας ξεναγήσει μια πεισματάρα 
παλαιοντολόγος, μια ντετέκτιβ απολιθωμάτων,
η Ιωάννα. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στο χρόνο 
και θα συναντήσουμε ένα προϊστορικό αγόρι 
που σίγουρα ξέρει πολλά μυστικά: τον Γκρουντ, 
που θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα μυστήρια 
της προϊστορικής ζωής. Ίσως ακόμη και να 
ανακαλύψουμε το μυστικό της προϊστορικής 
ευτυχίας.

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ
ο προϊστορίΚοσ ζωΓραφοσ

Eικονογράφηση: Λέλα Στρούτση

Βραχεία λίστα για το Βραβείο «Φανή Αποστολίδου» του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΕ
Λ

. 1
76

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 1
0,

95
 €

Από 9 ετών

(και ένα τερατάκι)

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ

τζού, ο δείΝοσαύροσ αΝζού

(και ένας κεφάλας)
Eικονογράφηση: Λέλα Στρούτση

Καλώς ήρθατε στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου, 
περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια πριν! Η νεαρή και 
παθιασμένη παλαιοντολόγος Ιωάννα φτάνει στη 
Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ως μέλος μιας 
ομάδας επιστημόνων-ντετέκτιβ του προϊστορικού 
κόσμου. Θα βρεθεί μπροστά σε εκπληκτικές 
ανακαλύψεις και μοναδικά απολιθώματα των 
δεινοσαύρων, αυτών των προϊστορικών τεράτων. 

Ο ήρωάς μας, ο Τζου, είναι ένας μοναχικός νεαρός 
δεινόσαυρος Ανζού που ενδιαφέρεται αποκλειστικά 
για τη νοστιμιά από τα αυγά Τυραννόσαυρων. Όταν 
τον συναντήσει ένας επίσης μοναχικός 

παχυκεφαλόσαυρος, ο Κεφάλας, θα προσπαθήσει πολύ να τον κάνει φίλο. Για να τα καταφέρει 
όμως θα χρειαστεί να περάσουν πολλές περιπέτειες σε έναν άγριο και τρομακτικό κόσμο, 
γεμάτο κινδύνους και απειλές. Δεν είναι εύκολο να κάνεις φιλίες την εποχή των δεινοσαύρων. 
Ειδικά αν στο κατόπι σου βρίσκεται μια εκδικητική και πανίσχυρη Τυραννόσαυρος,
όπως η Γκρέι. Αλλά για την ώρα, ας ακούσουμε την ιστορία της Ιωάννας...

ΣΕ
Λ

. 1
52

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 9
,9

0 
€
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

μία, το αορατο Κορίτσί

Η Μία ζει στα μπλε προάστια της πολύχρωμης 
πόλης Μηδέν. Αν ήταν και η ίδια μπλε, 
δε θα είχε κανένα πρόβλημα. 
Το δέρμα της όμως είναι διάφανο σαν μια σταγόνα 
νερό. Τα παιδιά στο σχολείο την κοροϊδεύουν, και 
πολλές φορές εύχεται να ήταν πράγματι αόρατη, 
όπως την αποκαλούν.
Σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται στη 
ζωή της και η μυστηριώδης Επιχείρηση Ασήμι. 
Ποιοι είναι μπλεγμένοι σ’ αυτήν, και ποια είναι τα 
σκοτεινά τους σχέδια; Το μόνο που ξέρει η Μία 
είναι πως κάποιοι θέλουν να της κάνουν κακό.
Τι κάνει; Το σκάει φυσικά, βρίσκοντας 
καταφύγιο στο Σπίτι των Ευχών. 
Εκεί θα γνωρίσει καινούριους φίλους και θα 
συναντήσει ανθρώπους όλων των χρωμάτων, 

όπως και ουράνιους τόξους. Η περιπέτειά της, όμως, μόλις έχει αρχίσει. 
Γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει…

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

ο χίοΝαΝθρωποσ Καί το Κορίτσί

το πρώτο και πολύ αγαπημένο παραμύθι του ευγένιου τριβιζά κυκλοφορεί τώρα σε νέα 
ανανεωμένη έκδοση με νέο σχήμα για να κρατήσει συντροφιά σε ακόμα περισσότερες 
γενιές μικρών και μεγάλων αναγνωστών

ΣΕ
Λ

. 1
36

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 1
2,

00
 €

Εικόνες: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Ένα έργο σοφό, εφευρετικό, συγκινητικό, 
καλαίσθητο. Από εκείνα που τιμούν τα παιδιά 
και δρουν ευεργετικά στους μεγάλους. 
Με ευφρόσυνα διδακτικό τρόπο αγγίζονται θέματα 
της σύγχρονης κοινωνίας, θέματα ανθρωπίνων 
σχέσεων πέρα από τόπο και χρόνο.
Σωτηρία Ματζίρη, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

«Ένας προικισμένος παραμυθάς χαρίζει στα παιδιά 
ένα παραμύθι που τα μαγεύει και γίνεται αιτία 
να προβληματιστούν και να δημιουργήσουν 
με τη φαντασία τους.» ΤΑ ΝΕΑ

ΒραΒείο ΚύπρίαΚού σύΝδεσμού παίδίΚού Καί ΝεαΝίΚού ΒίΒλίού

Από 10 ετών
ΣΕ

Λ
. 2
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Με φόντο την ιστορία του Ελληνισμού στα 
νεότερα χρόνια, η ζωή του Χρυσοστόμου Σμύρνης 
ξετυλίγεται σαν μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια 
όπου ο ήρωας και ο Ελληνισμός μοιάζει να μην 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Όταν ο άνθρωπος και η 
ιδέα γίνονται ένα, το ποτάμι της Ιστορίας σταματά. 
Έστω για μια στιγμή μονάχα. Κι ύστερα συνεχίζει 
ορμητικό. Μα υπάρχουν στιγμές που κρατούν
μια αιωνιότητα.

ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

το πατΗμα τού ελλΗΝα

ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 7,46 €

Βραχεία λίστα για το Βραβείο 
σε συγγραφέα εφηβικού
ή νεανικού μυθιστορήματος,
του Κύκλου του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Η ιστορία μιλάει κυρίως για τον μπαμπά μου. 
Μιλάει και για τη μαμά μου, αλλά δε συμβαίνει 
κάτι ανησυχητικό μ’ αυτήν. Έχω ακόμη έναν 
μπαμπά, που δεν είναι ο μπαμπάς μου, αλλά 
πρέπει να τον βλέπω σαν μπαμπά μου. Όπως ίσως 
θα καταλάβατε, ο μπαμπάς μου έχει χωρίσει με 
τη μαμά μου. Πριν χωρίσουν όμως, πρόλαβαν 
και μου έκαναν δώρο και το χαζό αδελφό μου. 
Δυστυχώς, η ιστορία ασχολείται πολύ και με ένα 
πρόσωπο που θα ήθελα να μην υπάρχει. Την 
πρώτη και μοναδική φορά που είδα το κορίτσι του 
μπαμπά μου, του είπα: «Μα, μπαμπά, είναι χάλια!» 
Ο μπαμπάς μας λέει πως τίποτα δεν μπορεί να 

αλλάξει την αγάπη που νιώθει για μένα και τον αδελφό μου. Και πως είναι διαφορετική 
αγάπη από αυτήν που νιώθει για τη Χάλια. Εγώ όμως ξέρω πως αν μας αγαπούσε 
πραγματικά θα άφηνε τη Χάλια. 
Το διαζύγιο και οι νέες οικογένειες που μπορεί να δημιουργηθούν μετά, δοσμένα
με χιουμοριστικό τρόπο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού χωρισμένων γονιών.

μα, μπαμπα, είΝαί χαλία!

Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

Πρόλογος: Ελεονώρα Σουρλάγκα, ψυχολόγος

ΣΕ
Λ

. 1
12

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 7
,4

6 
€

Από 10 ετών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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ΛΕΛΑ ΣΤΡΟΥΤΣΗ

Η {μία Καί μοΝαδίΚΗ}
μαύρΗ θρούμπα

Ο μονόφθαλμος μαθηματικός Οκτάβιο Παζλ 
καλείται να λύσει το γρίφο της εξαφάνισης της μίας 

και μοναδικής Μαύρης Θρούμπας. Σύμμαχοί του,
η λογική και το μαθηματικό του δαιμόνιο.

Θα τα καταφέρει;

Κόσμος πολύς πανηγυρίζει στους δρόμους όλης 
της χώρας: το Κόμμα της Ελευθερίας κέρδισε τις 
εκλογές. Πολύ σύντομα η νέα εξουσία αποκλείει 

όσους διαφέρουν έστω και ελάχιστα από το 
πρότυπο που εκείνη έχει ορίσει, και καταδιώκει 

όσους εκείνη έχει χαρακτηρίσει «κακοντυμένους», 
«σκουρόχρωμους», «όχι αρκετά υγιείς»… 

Επιβάλλει κανόνες όλο και πιο αυστηρούς: τι ώρα 
πρέπει να ξυπνάνε οι πολίτες, τι δεν επιτρέπεται

να λένε, να κάνουν, να τρώνε, να φοράνε… 
Όμως, πώς φτάσαμε ως εδώ;

Ένα έργο «πολιτικής φαντασίας» στο οποίο 
προεικονίζεται ένα πολιτικό μέλλον πολύ κοντινό μας, ενώ στη θέση των ηρώων του 

μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε από εμάς,
Το βιβλίο προλόγισε ο Στέφαν Εσέλ, συγγραφέας μεταξύ άλλων, 

των βιβλίων Αγανακτήστε! και Αγωνιστείτε!

σειρά: Ένας γρίφος για τον Οκτάβιο Παζλ

7 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΣΕΛ. 152 | ΤΙΜΗ: 11,95 €

ΣΕΛ
. 136 | ΤΙΜ

Η
: 7,46 €

Πρόλογος: Στέφαν Εσέλ

Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά

πωσ φτασαμε ωσ εδω;

«Πατώντας με παιχνιδιάρικη διάθεση στα χνάρια των 
ηρώων, καταστάσεων και σκηνικών που έθετε

η Αγκάθα Κρίστι, και γράφοντας και εικονογραφώντας 
με φαντασία, κέφι και παιδικότητα, στο πρώτο της 

βιβλίο η Λέλα Στρούτση στήνει ένα διασκεδαστικό 
παιχνίδι μυστηρίου με φόντο τα μαθηματικά,

τη λογική και τους μεγάλους εκφραστές τους».

Σπύρος Γιαννακόπουλος, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 01/03/2015

Κείμενο & Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση

Από 10 ετών

Από 11 ετών
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Στο τρίτο βιβλίο της σειράς, τα παιδιά θα πρέπει να 
σώσουν τη Γη από τον παγετό που ήρθε ως αποτέλεσμα 

της δεύτερης αρπαγής της Περσεφόνης από τον 
Πλούτωνα, αυτή τη φορά και για τους δώδεκα μήνες 
του χρόνου. Με τη δικαιολογία ότι η Μυρτούλα έχει 

χάσει την ηρεμία της ψυχής της και ότι πρέπει να 
τη γιατρέψει ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, 

τα παιδιά βάζουν πλώρη για του Κάτω Κόσμου τα 
μπουντρούμια. Σας περιμένει πολύ γέλιο, μα το Δία.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

σειρά: Ο Δίας, το σόι του και η τρελοπαρέα

3. Η αρπαΓΗ τΗσ περσεφοΝΗσ
απο τοΝ Κατω Κοσμο

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ: 9,86 €

Από 10 ως 110 ετών

Η Ήρα η αθάνατη πέφτει άρρωστη του 
θανατά και ο Δίας κουβαλά από τον Κάτω 
Κόσμο τον Ασκληπιό, θεό της Ιατρικής, 
και τον Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής, 
για να τη σώσουν. Εκεί, στην κορυφή 
του Ολύμπου, η τρελοπαρέα και οι 
δώδεκα θεοί μπουρδουκλώνονται σε μια 
περιπέτεια απίστευτη, μα το Δία. 

Μια παρέα εφτά παιδιών που ζει στην 
Κρήτη ανακαλύπτει μια σπηλιά στον 

Ψηλορείτη. Μέσα σε αυτή κατοικούν, 
ξεχασμένοι από τους ανθρώπους, οι 

δώδεκα θεοί του Ολύμπου. 

2. στΗ σΚεπΗ τού Κοσμού

ΣΕ
Λ

. 2
72

 | 
ΤΙ

Μ
Η

 1
0,

05
 €

ΣΕΛ 288 | ΤΙΜ
Η

 9,86 €

1. ο δίασ, το σοϊ τού
Καί Η τρελοπαρεα

Τρεις δροσερές ιστορίες για μικρά και μεγάλα παιδιά, 
γεμάτη ευρηματικότητα, χιούμορ και γνώσεις. 

Πλασμένές για να αγαπηθούν και να διασκεδάσουν.
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Έφεσος, 632 π.Χ. Οι σπονδοφόροι φτάνουν στη 
πόλη, στεφανωμένοι με κλαδιά ελιάς, για να 

κηρύξουν την έναρξη της 37ης Ολυμπιάδας. Αλλά 
αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν κάτι διαφορετικό 

από όλους τους προηγούμενους αφού για πρώτη 
φορά θα αγωνιστούν και παιδιά. Ο Ίκαρος, ένα 

αγόρι που ζει στην Έφεσο με την οικογένειά του, θα 
μπορέσει επιτέλους να πραγματοποιήσει το μεγάλο 

του όνειρο: να πάει στην ξακουστή Ολυμπία, να 
θαυμάσει το υπέροχο άλσος με τους ναούς και τα 

αιωνόβια δέντρα, και ν’ αγωνιστεί στο στάδιο για να 
κερδίσει τον πολυπόθητο κότινο. Θα τα καταφέρει, 

όμως; Ή μήπως τα πράγματα θα αποδειχτούν πιο 
δύσκολα από όσο είχε αρχικά φανταστεί; Το σίγουρο 

είναι ότι μέσα από το ταξίδι του ως την Ολυμπία ο 
Ίκαρος θα μάθει την αξία της φιλίας, της ευγενικής

 άμιλλας και της επιμονής για την επίτευξη ενός ευγενικού στόχου. Μία ιστορική περιπέτεια 
που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να ζήσουμε από κοντά τους αρχαίους ολυμπιακούς 
αγώνες αλλά και για να μας δώσει ένα διαχρονικό μήνυμα: πόσο σημαντικό είναι να έχουμε 

στόχους στη ζωή μας και να μην τους εγκαταλείπουμε μόλις εμφανίζονται 
οι πρώτες δυσκολίες.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

ίΚαροσ, ο μίΚροσ ολύμπίοΝίΚΗσ

Από 11 ετών
ΣΕΛ

. 136 | ΤΙΜ
Η

 7,46 €

Ένα μυθιστόρημα με καταιγιστική δράση,
που θίγει με μεγάλη ευαισθησία σημαντικά 

κοινωνικά ζητήματα.

Η συγγραφέας τιμήθηκε για το έργο αυτό με το Α΄ 
Βραβείο Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού

Νεανικού Βιβλίου (IBBY Κύπρου) 2013.

Η εικονογράφος διακρίθηκε στο διαγωνισμό 
που προκήρυξε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 

Κύπρου για την εικονογράφηση του βιβλίου.

ΑΝΝΑ ΚΟΥΠΠΑΝΟΥ

Η απίστεύτΗ αποΚαλύψΗ
τού σεμπαστίαΝ μοΝτεφίορε

ΣΕΛ
. 200 | ΤΙΜ

Η
 9,86 €Εικονογράφηση: Δέσποινα Μανώλαρου 
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ΒαρτζαΚ πο
Γατοσ εΚτοσ Νομού

Ο μαχητής γάτος επιστρέφει
Μετάφραση: Αναστάσιος Αργυρίου, 

Νοέλα Ελιασά

Υπάρχουν Επτά Δεξιότητες που 
δίνουν σε μια γάτα μεγάλη δύναμη 
και ο Βάρτζακ Πο τις γνωρίζει όλες. 

Ξέρει να παλεύει, να κυνηγά, 
να κινείται χωρίς να τον αντιλαμ-

βάνεται κανείς. Μόνο που υπάρχει 
ένα πρόβλημα. Η Κοκαλιάρα Σάλι, 

η λευκή γάτα, η αρχηγός της πιο 
μοχθηρής συμμορίας της πόλης,
γνωρίζει επίσης αυτές τις Δεξιότητες. Γνωρίζει ακόμη περισσότερα
και από το Βάρτζακ. Και τώρα είναι αποφασισμένη να τον πιάσει…

ΣΕ
Λ

. 2
64

 | 
ΤΙ

Μ
Η

: 1
1,

95
 € ΒαρτζαΚ πο

Αυτός ο γάτος πρέπει να μάθει να πολεμάει
Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

Ο Βάρτζακ Πο είναι ένας νεαρός γάτος που ζει σε 
μια παλιά μονοκατοικία στην κορυφή ενός λόφου. 
Είναι γάτος ράτσας, μαθημένος να συμπεριφέρεται 
όπως απαιτεί η καταγωγή του. Δεν έχει βγει ποτέ από 
το σπίτι, γιατί αυτό απαγορεύεται: όποιος βγαίνει 
κινδυνεύει από αυτά τα τέρατα που οι άνθρωποι 
αποκαλούν «σκυλιά».Ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν, 
και ο παππούς του του μιλάει για τον Τρόπο, μια 
μυστική πολεμική τέχνη για γάτες. Τώρα ο Βάρτζακ 
πρέπει να βγει από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τον 
Τρόπο, για να επιβιώσει σε μια πόλη με επικίνδυνα 
σκυλιά, συμμορίες γατιών και, το κυριότερο, 
μυστηριώδεις Εξαφανίσεις...

Δύο περιπετειώδη 
– αλλά και τρυφερά – βιβλία 

για όσους αγαπούν τις πολεμικές τέχνες 
ή τις γάτες ή… και τα δύο.

Γνωρίστε και εσείς το Βάρτζακ Πο, το γάτο που έχουν ήδη αγαπήσει 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες δώδεκα χώρες.

SF SAID

BΡΑΒΕΙΟ Smarties Prize Gold Award 

ΣΕ
Λ

. 2
72

 | 
ΤΙ

Μ
Η
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1,

95
 €
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ΓΙΟΑΚΙΜ ΜΑΣΑΝΕΚ

σειρά: Οι πειρατές Χόνκι Τονκ

1. το ΝΗσί με τούσ 
χίλίούσ θΗσαύρούσ

2. ο λΗσμοΝΗμεΝοσ 
λαοσ

Βερολίνο, 1760. Ο Βιλ, ένα πανέξυπνο 
ορφανό αγόρι, μάχεται για την καθημερινή 

του επιβίωση αποσπώντας από τους 
πλούσιους κοσμήματα και πολλά ασημένια 

τάλιρα. Όνειρό του ένα και μοναδικό: Να 
γίνει πειρατής της Καραϊβικής! Η επιθυμία 

του μοιάζει να εκπληρώνεται όταν 
σουφρώνει από το μυστηριώδη Βαρόνο 

Ταλεϋράνδο ένα μαγικό φυλαχτό, που τον 
πηγαίνει στο νησί των πειρατών. Είναι όμως 

μόνο το ένα από τα τέσσερα κομμάτια του 
φυλαχτού, το οποίο λένε ότι οδηγεί σε ένα 

μυθικό θησαυρό. Ο Βιλ πρέπει να αποκτήσει 
και τα άλλα τρία. Εκτός από το βαρόνο, 

όμως, το αναζητά και μια επικίνδυνη ορδή 
πειρατών. Η μοναδική ελπίδα για το Βιλ είναι 

μια τολμηρή και σαγηνευτική πειρατίνα, η 
Χόνκι Τονκ Χάννα. Μπορεί όμως το αγόρι 

να την εμπιστευτεί; Έτσι αρχίζει ένα κυνήγι 
γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις.

Ετοιμαστείτε για την πιο συναρπαστική 
πειρατική περιπέτεια!

Η Χάννα, ο Βιλ, ο Τζο κι ο Μοζές τα 
κατάφεραν: Έχουν στην κατοχή τους 
το πολύτιμο Ρόδο και ξεκινούν για το 
μυστηριώδες νησί του λησμονημένου 
λαού. Εκεί βρίσκεται ο θησαυρός που 
όλοι αναζητούν. Όμως το κυνήγι του 
αποδεικνύεται πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο 
επειδή ο Ταλεϋράνδος τους ακολουθεί.
Η Αβαΐκου, η μικρή βασίλισσα του νησιού, 
έχει κι εκείνη τα σχέδιά της: Θέλει να 
εξαφανίσει το νησί με τους κατοίκους του 
μια για πάντα σε έναν άλλο κόσμο – και έτσι 
να κρύψει παντοτινά το μαγικό θησαυρό 
που δίνει σε όποιον τον κατέχει αφάνταστη 
δύναμη. Όμως η Χάννα και ο Βιλ δε θα ήταν 
πραγματικοί πειρατές αν άφηναν τα πλούτη 
να χαθούν μέσα από τα χέρια τους! Όταν 
ο Ταλεϋράνδος και οι ορδές των πειρατών 
επιτίθενται στο νησί, οι δυο τους πρέπει να 
αποφασίσουν ποιανού το μέρος θα πάρουν, 
αλλά και πώς θέλουν οι ίδιοι να ζήσουν.

Από 11 ετών

Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού

ΣΕΛ 264 | ΤΙΜ
Η

 12,00 €ΣΕ
Λ 
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4 
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το πΝεύμα τού λίοΝταρίού

μύστΗρίο στΗΝ αύλΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΙΑΦΑ

ΕΥΑ ΚΑΣΙΑΡΟΥ

Ο εντεκάχρονος Νάσος ζει με τον πατέρα του
σ’ ένα σπίτι στην άκρη της πόλης. Ένα πρωί βρίσκει 
στην αυλή τους τραυματισμένο και λιπόθυμο 
τον ταχυδρόμο Θανάση Μαντρουλάκη. Καλεί 
αμέσως την αστυνομία. Οι γιατροί που εξετάζουν 
τον ταχυδρόμο εκτιμούν πως πάλεψε με κάποιο 
μεγαλόσωμο άγριο ζώο και τραυματίστηκε 
γύρω στα μεσάνυχτα… Τι γύρευε ο Θανάσης 
Μαντρουλάκης, μέσα στη νύχτα, στo σπίτι
του Νάσου; Τι δουλειά έκανε προτού γίνει 
ταχυδρόμος; Ποιος ήταν ο Μαύρος Λύκος που 
απειλούσε τον ταχυδρόμο και τι ήθελε απ’ αυτόν; 
Πώς θα λυθεί αυτό το μυστήριο, που γίνεται όλο 
και πιο περίπλοκο;
Ένα μυθιστόρημα με συναρπαστική πλοκή,
που παράλληλα θίγει με υπευθυνότητα
κάποια ευαίσθητα ζητήματα.

Εποχή των παγετώνων. Οι άνθρωποι ζουν σ’ ένα 
περιβάλλον ιδιαίτερα εχθρικό και αντιμετωπίζουν 
καθημερινά σοβαρούς κινδύνους. Η δωδεκάχρονη 
Αλμάρ είναι κόρη της Σίλο, της σαμάνου της φυλής. 
Από εκείνη διδάσκεται ένα σωρό μυστικά για τις 
θεραπευτικές ιδιότητες και τη χρήση των βοτάνων. 
Η νεαρή κοπέλα θέλει να γίνει κυνηγός, κι ας μην το 
επιτρέπουν οι κανόνες της φυλής της, κι ας μην τη 
θέλουν στο πλευρό τους οι υπόλοιποι κυνηγοί. Χάρη 
στη βοήθεια του Κίμο - ενός άντρα που είχε χάσει 
ολόκληρη τη φυλή του σε μια επίθεση των Άλλων, 
αυτών των τρομερά άγριων ανθρώπων - η Αλμάρ
θα διδαχτεί τα μυστικά του κυνηγιού και του πολέμου.
Ένα μυθιστόρημα που αποτυπώνει με ζωντάνια την 
ατμόσφαιρα της προϊστορικής εποχής
και την καθημερινότητα των ανθρώπων της.
Η ιστορία του βιβλίου είναι εμπνευσμένη
από μια πραγματική παλαιοντολογική ανακάλυψη.

Το έργο τιμήθηκε με το Β΄ Βραβείο Κυπριακού Συνδέσμου
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (IBBY Κύπρου) 2013.

ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ: 7,46 € 

ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 8,00 €

Από 11 ετών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εικονογράφηση: Ευτυχία Τσουκαλά
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

το Καστρο τΗσ ωρίασ

Μεσαίωνας. Φράγκοι σταυροφόροι ριζώνουν 
στην Αχαΐα. Χτίζουν οχυρά, κάθονται σε θρόνους, 
ονειρεύονται την ευτυχία αλλά και ερίζουν για την 

εξουσία. Γνωρίζουν χαρές, δημιουργούν πλούτο, 
μα γεύονται και πίκρες στη νέα τους πατρίδα. Τον 

ίδιο καιρό, οι Ρωμαίοι της Ανατολής παίρνουν 
πίσω την Κωνσταντινούπολη και επιστρέφουν 

στο προσκήνιο. Οι δυο πλευρές συγκρούονται για 
εδάφη και κάστρα. Ο χάρτης αλλάζει στον τόπο 

που αγάπησαν Έλληνες και Φράγκοι. Και τότε, 
πάνω στα σύνορα, ο έρωτας και η γνώση

στήνουν γέφυρα ειρήνης.

Μεσόγειος, 6ος αιώνας π.Χ. 
Τόπος συνάντησης δύο μεγάλων αρχαίων 

πολιτισμών. Ελλάδα και Αίγυπτος αποτελούν 
φάρους επιστημών και τεχνών. Πολιτισμοί 

τόσο μεγάλοι και συνάμα τόσο μυστικιστικοί, 
δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για να λάμψουν 

προσωπικότητες όπως ο Πυθαγόρας. 

ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΗ

ο μίΚροσ θεοσ

Από 13 ετών

ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ: 11,95 €

Βραχεία λίστα των ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
στην κατηγορία Εφηβικού-Νεανικού Βιβλίου

ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ: 8,96 €

Έλληνες και Φράγκοι στην ίδια κομητεία

Ένα μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη 
στο μεγαλείο και στο μυστήριο

δύο μεγάλων πολιτισμών.

Σάμος, την ίδια περίοδο. 
Ο μικρός Ιάσονας ξυπνά σε πανικό. Πειρατές έχουν 

εισβάλει στο σπίτι του και απαγάγουν τη μητέρα 
του. Όταν ο Ιάσονας συναντηθεί με τον Πυθαγόρα 

και με τη βοήθειά του προσπαθήσει
να βρει τη μητέρα του θα ξεκινήσει

μια συναρπαστική περιπέτεια. 



36

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ

οχί αλλΗ αΓαπΗ, παραΚαλω!
Το θρυλικό ντετεκτιβικό δίδυμο Μίλτος-Θεοδώρα 
ξαναχτυπά!Μα ποιος έχει βάλει στόχο τους 
συνταξιούχους της ΔΕΗ; Πού χάθηκε ξαφνικά 
ο κύριος Θύμιος από το σπα όπου παραθέριζε; 
Τον κατάπιαν τα ιαματικά νερά; Και πώς μπορεί 
να δηλώνει μέσω Ίντερνετ μπουχτισμένος από 
την πολλή αγάπη, αγνοώντας τις αγωνιώδεις 
προσπάθειες των δικών του να τον εντοπίσουν; 
Ποιος ο ρόλος του μυστηριώδους Σομαλού 
πιτσιρίκου κάπτεν Μπίλι; Τα λαγωνικά Mίλτος και 
Θεοδώρα δε μασάνε.

Ύστερα από μια συναυλία η δεκατριάχρονη 
διάσημη ηθοποιός που όλοι τη φωνάζουν Κορίτσι 
εξαφανίζεται. Λίγο αργότερα συναντά τη Σκιά, 
το αγόρι που είναι φτυστός ο Τζόνι Ντεπ και ζει 
στους δρόμους. Αναζητώντας κατάλληλη κρυψώνα 
τα δύο παιδιά πέφτουν στα χέρια του Μπίλι, 
ενός επικίνδυνου κακοποιού. Καθώς η αγωνία 
κορυφώνεται και όλη η χώρα παρακολουθεί με 
κομμένη την ανάσα, μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται.
Το Αντίο Κορίτσι είναι η ιστορία μιας απαγωγής που 
έγινε κατά τύχη και μιας συνάντησης που άλλαξε
τη ζωή της Νεφέλης.
Έντονη δράση, ευαισθησία και ανθρωπιά σε ένα 
μυθιστόρημα που μιλάει για την αξία της ζωής σε 
έναν κόσμο παρακμής και ψεύτικης λάμψης.

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΩΜΑΔΑΚΗ

σειρά: Teen Book Lovers

αΝτίο Kορίτσί

ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ: 9,86 €
Βραχεία λίστα των ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
στην κατηγορία Εφηβικού-Νεανικού Βιβλίου

Για να συμβάλεις στη λύση του μυστηρίου,
πάρε θέση:
• Πιστεύεις στην καρπουζομαντεία;
• Συμφωνείς ότι η αληθινή αγάπη κάπως φέρνει
σε... πατάτα;
Αν απαντήσεις ναι, είσαι σε καλό δρόμο!

Από 12 ετών

Εφηβικά μυθιστορήματα

ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ: 7,96 €
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Η Χριστιάννα λατρεύει το χορό, μα έχει χάσει το 
ρυθμό της: το βηματισμό της προς τον έρωτα, τη 
φιλία, την ίδια τη ζωή. Νόμιζε ότι τα είχε όλα υπό 
έλεγχο, πίστευε πως μπορούσε να τα καταφέρει 

ολομόναχη. Άλλωστε ο χορός τής έδινε την 
ψευδαίσθηση της σταθερότητας. Μέχρι που 
«παραπάτησε» και έχασε την ισορροπία της. 

Η Χριστιάννα βρίσκεται στην Εντατική, χωρίς κανείς 
να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί.Πέντε πρόσωπα 

από το περιβάλλον της, με πέντε διαφορετικές 
απόψεις, εξομολογούνται μιλώντας γι’ αυτήν.

Το μυστήριο της όμορφης δεκαεφτάχρονης συνδέει 
τους πέντε αφηγητές. Και η κάθε αφήγηση ξετυλίγει 

όλο και περισσότερο το νήμα της ζωής αυτού του 
παράξενου, μελαγχολικού κοριτσιού. Ένα δυνατό 

μυθιστόρημα για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις 
μοιραίες αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον μας.

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

αΚού το ρύθμο

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 8,46 €

σειρά: Big Bang Books
Από 16 ετών

εΝασ αΓΓελοσ στο ταΒαΝί μού

ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

Η σειρά Big Bang Books αγκαλιάζει σύγχρονα μυθιστορήματα που απευθύνονται
σε νεαρούς αναγνώστες, κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον τους και τροφοδοτούν

τους προβληματισμούς τους γύρω από θέματα που τους απασχολούν.

ΣΕΛ. 208 | ΤΙΜΗ: 10,95 € 

Είχα πεθάνει; Αυτό αναρωτιόμουν. Μάλλον είχα 
πεθάνει. Ή έβλεπα ένα όνειρο. Βρισκόμουν

με την πλάτη κολλημένη στο ταβάνι και κοίταζα 
κάτω. Σε νοσοκομείο ήμουν, δε χωρούσε 

αμφιβολία. Όλοι φορούσαν άσπρες μπλούζες 
και είχαν περικυκλώσει κάποιον, τον οποίο 

απομάκρυναν προτού προλάβω να δω ποιος ήταν. 
Τώρα, ή αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ και μόλις είχα 

πεθάνει ή υπήρχε κάποια άλλη λογική εξήγηση
για την πλάτη μου στο ταβάνι και θα την έβρισκα 

από στιγμή σε στιγμή. Και τότε μου ήρθε μια 
καταπληκτική ιδέα: να γίνω φύλακας άγγελος. 

Ποιανού; Δεν ξέρω. Πώς; Δεν ξέρω. Ξέρω όμως το 
γιατί: Γιατί μπορώ! Ένα βιβλίο για όσα ανεξήγητα 

αξίζει να εξηγηθούν μα και για όσα δε χρειάζονται 
καμία εξήγηση. Ένα καθηλωτικό και βαθιά 

συγκινητικό μυθιστόρημα για την αξία
και τη μοναδική δύναμη της ζωής.

Σύντομα θα κυκλοφορήσουν δύο νέα μυθιστορήματα στη σειρά Big Bang Books


