Παιδικά
και Εφηβικά
Βιβλία

2013

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

Νάνι το κρίνο της αυγής
Νανουρίσματα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

ISBN: 978-960-04-4242-7 • Σελ.: 72 • Τιμή: 14,00 €

ISBN: 978-960-04-4196-3 • Σελ.: 40 • Τιμή: 7,00 €

Συλλογή με νανουρίσματα, μικρά ποιητικά αριστουργήματα που επινοεί η μάνα
καθώς αποκοιμίζει το μωρό της. Στίχοι γεμάτοι ρόδα, κρίνα και παγόνια,
Βυζαντινούς ρηγάδες και αρχόντισσες του ονείρου, ευχές και παινέματα
για το μικρό παιδάκι, τo αστέρι στην αγκαλιά του κόσμου.
Στο CD που συνοδεύει το βιβλίο, μια διαφορετική απόδοση των παραδοσιακών
νανουρισμάτων: μελωδίες, απαγγελίες, σιγοψιθυρίσματα δημιουργούν
ένα σύμπαν τρυφερότητας και ονειροπόλησης.

ISBN: 978-960-04-4206-9 • Σελ.: 136 • Τιμή: 25,00 €

Ελληνική Λαϊκή Παράδοση

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ

Παιχνίδια του χωματένιου δρόμου
Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού
Το βιβλίο παρουσιάζει τα παιχνίδια που παίζονταν στις πόλεις και στα χωριά
της Ελλάδας τις δεκαετίες του ’50 και ’60. Εντάσσεται στην ίδια σειρά
με τα Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια…
και Αντικείμενα χαμένα με τα χρόνια ξεχασμένα, της ιδίας.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ

Μαλαματένιος αργαλειός και φιλντισένιο χτένι
Ένα μουσικό παραμύθι από κλωστή...

Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο
Με έγχρωμες φωτογραφίες από την παράσταση
Με στημόνι αρχαίoυς ελληνικoύς μύθoυς και λαϊκές αφηγήσεις...
...με υφάδι παραδoσιακά τραγoύδια τoυ αργαλειoύ, νανoυρίσματα
και παιχνιδoτράγoυδα...
…τo Θέατρo τoυ παπoυτσιoύ πάνω στο δέντρο υφαίνει την ιστoρία της Ρηνιώς,
μιας νεαρής υφάντρας...
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ CD

Εκπαιδευτικά Βιβλία

Μήλο-μύλο-μύθι, φτιάχνω παραμύθι
Σειρά: Ψαχνωρωτώ
Εικονογράφηση: Παντελής Κωνσταντίνου
Έντεχνα παραμύθια και ποιήματα αξιοποιούνται για την υλοποίηση βασικών παιδαγωγικών στόχων που αφορούν στη διδασκαλία της Γλώσσας, της Διαπολιτισμικότητας,
της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Αγωγής Υγείας και διαφόρων Πολιτιστικών
θεμάτων. Δίνουν απαραίτητα ερεθίσματα και γίνονται αφορμή σχεδιασμού ανάλογων
διαθεματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα τα παιδιά διασκεδάζουν με τις αστείες ιστορίες, παίζουν με τις λέξεις και την ομοιοκαταληξία και αποστηθίζουν στίχους. Μέσα από
τις σελίδες του βιβλίου δίνονται ευκαιρίες στα ίδια και στους γονείς τους να συζητήσουν
μαζί διάφορα θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού και γνωστικού ενδιαφέροντος.
Για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
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ΙSBN: 978-960-04-3589-4 • Σελ.: 80 • Τιμή: 15,50 €

ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ-ΚΑΜΠΕΛΗ

ετών

ΝΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ

Η γατούλα της βιτρίνας
και οι αδέσποτοι φίλοι της

Εικονογράφηση: Άγγελος Κομίνης
Στο μικρό ανθοπωλείο της γιαγιάς Αμαλίας ζει ξέγνοιαστα η πρασινομάτα Μιμή.
Όλη τη μέρα παίζει με τους μενεξέδες και τις καμέλιες. Κάποια στιγμή όμως,
όλα αλλάζουν. Το ανθοπωλείο αδειάζει και η γατούλα μένει μόνη.
Πώς θα τα βγάλει πέρα χωρίς τη φροντίδα της γιαγιάς Αμαλίας
και ποιους κινδύνους θα αντιμετωπίσει;
Ένα παραμύθι για τα αδέσποτα ζώα.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ονειρεμένες ιστορίες - Παραμυθένιες μελωδίες
Εικονογράφηση: Ζέφη Μιχαηλίδου
O σκανδαλιάρης γάτος, η σοφή κουκουβάγια, το μικρό αστέρι και άλλοι ήρωες
μέσα από τις ιστορίες και τα τραγούδια τους εκφράζουν συναισθήματα
και σκέψεις για τη φιλία, την αγάπη, την αφοσίωση και την υπευθυνότητα.
Ονειρεμένες ιστορίες και παραμυθένιες μελωδίες που οξύνουν
τη φαντασία του παιδιού και βοηθούν στην κατανόηση του κόσμου γύρω του.
Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με τραγούδια σε μουσική και στίχους
της Ελισάβετ Γεωργιάδη.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Ένα ξεχωριστό δώρο για την πριγκίπισσα
Εικονογράφηση : Άρτεμις Μιχαηλίδου
Υπήρχε κάποτε μια όμορφη πριγκίπισσα που έψαχνε την αληθινή αγάπη.
Ήξερε πως η αγάπη δε μετριέται με πράγματα, όσο πολύτιμα και ακριβά κι αν είναι.
Πώς όμως θα ξεχώριζε τον κατάλληλο για σύζυγο, κάποιον που να μπορεί να δει
την αληθινή ομορφιά και να νιώσει την αληθινή αγάπη;
Σκέφτηκε… σκέφτηκε… και στο τέλος το βρήκε!

ΙSBN: 978-960-04-4160-6 • Σελ.: 56 • Τιμή: 14,13 €

ISBN: 978-960-04-4178-9 • Σελ.: 48 • Τιμή: 15,00 €

ISBN: 978-960-04-4241-0 • Σελ.: 48 • Τιμή: 14,00 €

για παιδιά από 3

ISBN: 978-960-04-2389-Χ • Σελ.: 36 • Τιμή: 7,18 €

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ... ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ

24. Τρελαντώνης
Διασκευή: Μαρία Ιωάννου
Εικονογράφηση: Αλεξία Σγούρα
Ο σκανταλιάρης ήρωας της Πηνελόπης Δέλτα ζωντανεύει εδώ
σε μια μοναδική διασκευή για παιδιά.
Η σειρά Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ... ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, που μέχρι σήμερα έχει
πουλήσει πάνω από 150.000 αντίτυπα, περιλαμβάνει κλασικά μυθιστορήματα
κορυφαίων συγγραφέων διασκευασμένα και εικονογραφημένα με τρόπο τέτοιο,
ώστε να διαβάζονται σαν παραμύθια.
Για τα πολύ μικρά παιδιά υπάρχει, σε κάθε σελίδα, και συνοπτικό κείμενο.

3

για παιδιά από 6

ετών

ΠΟΛ ΤΙΕΣ

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΦΤΕΡΟΥΛΗΣ
Εικονογράφηση: Λουί Αλουάν, Μετάφραση: Μελίνα Βατινέλ
Ο Φτερούλης είναι ένας πειρατής με ξεχωριστό χαρακτήρα.
Δεν του αρέσει να επιτίθεται στα ξένα πλοία, ούτε να κλέβει τους ανθρώπους.
Θέλει όμως να ζει μοναδικές περιπέτειες!

Οι γονείς του Φτερούλη τσακώνονται συνέχεια! Με τη βοήθεια
του Κεραυνού και της Πέρλας, ο Φτερούλης και η Ταρτούλα ξεκινάνε να βρουν
τον ξακουστό θησαυρό του νησιού των Εφτά Κρανίων. Αν φέρουν ένα θησαυρό,
ίσως οι γονείς τους σταματήσουν να τσακώνονται!

Βιβλία ιδανικά
για παιδιά
που έχουν αρχίσει
να διαβάζουν
μόνα τους.

4. Μυστήριο στο πλοίο
Ποιος είναι ο θησαυρός που πιστεύει ο πειρατής Αφρογένης ότι θα βρει
στο καράβι του πειρατή Πιρούνη; Διάλεξε μάλιστα την ώρα να επιτεθεί!
Τώρα που η μαμά Μαργαρίτα περιμένει μωρό, και όπου να ’ναι θα γεννήσει.
Θα μπορέσει κανείς να βοηθήσει τον πειρατή Φτερούλη και την οικογένειά του;

ISBN: 978-960-04-4100-0 • Σελ.: 56 • Τιμή: 5,55 €

ISBN: 978-960-04-4099-7 • Σελ.: 56 • Τιμή: 5,55 €

3. Το μυστικό των Εφτά Κρανίων

ΚΕΛΙ ΜΑΚΚΑΪΝ

ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΝΟΝΗΣΙ
Εικονογράφηση: Σεσίλια Γιόχανσον, Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Η Σπιρουλίνα είναι μια γοργόνα με ξεχωριστό χαρακτήρα. Δεν της αρέσει να κάθεται όλη τη μέρα να χτενίζει τα μαλλιά της
και να τραγουδάει σαν τις αδελφές της. Θέλει να ζει μοναδικές περιπέτειες!
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ISBN: 978-960-04-4102-4 • Σελ.: 56 • Τιμή: 5,55 €

Ο πατέρας της Σπιρουλίνας χρειάζεται τη βοήθειά της. Κάποιος έκλεψε
το θησαυρό του! Μπορεί όμως η Σπιρουλίνα να πιάσει τον κλέφτη
και να βρει το θησαυρό πριν από το ηλιοβασίλεμα;

Βιβλία ιδανικά
για παιδιά
που έχουν αρχίσει
να διαβάζουν
μόνα τους.

ISBN: 978-960-04-4101-7 • Σελ.: 56 • Τιμή: 5,55 €

3. Κυνήγι θησαυρού

4. Φαλαινοπροβλήματα
Ο Σπλας το φαλαινάκι έχει χαθεί! Η Σπιρουλίνα θέλει να τον βοηθήσει
να βρει τη μαμά του. Nα όμως που πιάνονται και οι δύο στα δίχτυα των ψαράδων!
Θα καταφέρουν να γλιτώσουν;

για παιδιά από 6

ετών

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΜΟΝΤ ΚΛΑΒΙΕ
Eικονογράφηση: Κατερίνα Κρις
Εσύ έχεις δει ποτέ ΧΜ, ένα από αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα που ζουν στις σελίδες των βιβλίων και των τετραδίων;
Κι όμως, τα ΧΜ είναι εκεί, και χαίρονται κάθε φορά που κάποιος διαβάζει τις σελίδες των βιβλίων ή γράφει
στις σελίδες των τετραδίων. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα γι’ αυτά, διάβασε γρήγορα τη σειρά.
Γιατί όσο περισσότερα ξέρεις για τα ΧΜ, τόσο πιθανότερο είναι να τα συναντήσεις!

1. Το πρώτο Χμ που είδα!
ΙSBN: 978-960-04-4300-4 • Σελ.: 104 • Τιμή: 9,90 €

Έχεις σκεφτεί ποτέ μια… φανταστική ιδέα;
Ε, τότε είμαι σίγουρος πως όταν τη σκέφτηκες έκανες «…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!

2. Ο Λεξιδιώτης Χμ!
ΙSBN: 978-960-04-4299-1 • Σελ.: 112 • Τιμή: 9,90 €

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.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πιστεύω πως
τα καλύτερα ταξίδια… μετά τα ταξίδια,
είναι αυτά που στη γλώσσα των Χμ λέμε… λεξίδια!

Οι ιστορίες των Χμ, όπως τις κατέγραψε ο ερευνητής του ανήκουστου και ανύπαρκτου Έγκμοντ Κλαβιέ (με τη βοήθεια
της αρχιβοηθού του, Κατερίνας Κρις), γράφτηκαν για να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα. Γιατί τα βιβλία έχουν
πολλές λέξεις, και οι λέξεις αρέσουν πολύ στα Χμ κι έτσι οι πιθανότητες ένα παιδί να συναντήσει τα Χμ αυξάνονται
μόλις ανοίξει ένα βιβλίο κι αρχίσει να το διαβάζει. Οι ιστορίες των Χμ γράφτηκαν και για να κάνουν τα παιδιά
να αγαπήσουν το γράψιμο. Γιατί όταν κάποιος γράφει, είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί στη σελίδα του τετραδίου του
ένα Χμ, για να τον βοηθήσει να γράψει ακόμη καλύτερα! Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Έγκμοντ!

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

Επανέκδοση
του κλασικού βιβλίου
της Ζωής Βαλάση
με τις περιπέτειες και τα ταξίδια
της τρελούτσικης ηλιαχτίδας,
που πρωτοκυκλοφόρησε το 1981
και έχει αγαπηθεί
από γενιές αναγνωστών.

Εικονογράφηση: Βάσω Ψαράκη
Η Τρελούτσικη ηλιαχτίδα
θέλει να γίνει φίλη των παιδιών
γιατί της αρέσει να παίζει,
να ταξιδεύει παντού
και να λέει τρελά παραμύθια.
Νομίζω πως θα ’θελε να γίνει
και συγγραφέας·
αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα:
τα μολύβια της είναι μαγικά,
κι ό,τι γράψει μ’ αυτά,
θα γίνει αλήθεια…

ΙSBN: 978-960-04-4314-1 • Σελ.: 62 • Τιμή: 12,00 €

Τα μαγικά μολύβια
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για παιδιά από 9

ετών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ

Δεν είμαι τέρας, σου λέω!
ISBN: 978-960-04-4177-2 • Σελ.: 120 • Τιμή: 7,50 €

Εικονογράφηση: Σοφία Παπαδοπούλου
• ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Μπορείς, σε παρακαλώ, να κρατήσεις τον Αγάπιο για είκοσι μέρες;»
μου είπε ο γείτονάς μου ο Λάζαρος. «Να και οι οδηγίες».
«Θέλω οδηγίες για να προσέξω ένα παιδί;» είπα από μέσα μου.
Ένα βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον κόσμο των παιδιών
με σύνδρομο Άσπεργκερ.
Αναζητείστε το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το βιβλίο
στην ιστοσελίδα www.kedros.gr

ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

Με λένε Λίνα και σιχαίνομαι να με ρωτάνε πώς τα πάω στο σχολείο.
Είναι η πιο ηλίθια ερώτηση μετά από το τι τάξη πηγαίνω. Λάθος, η πιο ηλίθια
ερώτηση είναι το αν είμαι καλό κορίτσι. Λες κι αν δεν είμαι θα τους το πω.
Γκντουπ! Το μυστικό ημερολόγιο της Λίνας, η οποία είναι εννιά χρονών
και τριάντα εννιά ημερών. Μετράει τις μέρες και όχι τους μήνες, γιατί οι μέρες
περνάνε πιο γρήγορα, και σημειώνει τις απορίες της για όλα όσα την απασχολούν
ή την μπερδεύουν. Κανονικά απαγορεύεται να το διαβάσετε,
αλλά… τέλος πάντων.
Ένα βιβλίο που ξεχωρίζει για το ευφυές χιούμορ του και θίγει με ειλικρίνεια,
υπευθυνότητα και ευαισθησία σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

ISBN: 978-960-04-4290-8 • Σελ.: 192 • Tιμή: 9,50 €

Γκντουπ!

Το μυστικό ημερολόγιο της Λίνας

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

Μια φλόγα στο σκοτάδι
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ISBN: 978-960-04-4243-4 • Σελ.: 80 • Τιμή: 6,50 €

Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ

Εικονογράφηση: Κατερίνα Ράπτη
Σε ηλικία μόλις δεκαεννέα μηνών η Έλεν Κέλερ έχασε την ακοή και την όρασή της
από μια σοβαρή ασθένεια. Ως τα επτά της χρόνια ζούσε μπερδεμένη, χωρίς να
μιλάει, να βλέπει και να ακούει. Μέχρι που η Ανν Σάλιβαν, μια νεαρή δασκάλα,
ανέλαβε την εκπαίδευσή της και της αποκάλυψε τη μαγεία των λέξεων.
Με επιμονή και υπομονή της έμαθε να επικοινωνεί με τον κόσμο γύρω της,
να γράφει, να διαβάζει, να μιλάει με τη νοηματική, και σιγά σιγά με τη φωνή της.
Έτσι η Έλεν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, βγήκε από το σκοτάδι μέσα στο οποίο
ζούσε, μορφώθηκε, ταξίδεψε κι έγινε σύμβολο ελπίδας και δύναμης
για γενιές ολόκληρες. Το φως της εκπέμπει μέχρι και σήμερα,
μέσα από την ιστορία της συγκλονιστικής ζωής της.

για παιδιά από 9

ετών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ
ISBN: 978-960-04-4262-5 • Σελ.: 192 • Tιμή: 8,50 €

Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
• ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γιορτινό χειμωνιάτικο βράδυ και η ντροπαλή κυρία Αριάδνη, που κάποτε ήταν δασκάλα
κι είχε όλα του κόσμου τα παιδιά αλλά τώρα ζει μόνη με τη γάτα της και τα βιβλία
της, συναντά στην αυλή της κοινής τους κατοικίας τη μικρή Φερστέ. Ποια είναι η
Φερστέ και γιατί μένει στο υπόγειο; Γιατί οι γονείς της έχουν λυπημένα μάτια και
πώς βρέθηκαν εδώ; Ποιο είναι το μυστικό της κυρίας Αριάδνης και ποιο το μυστικό
της Φερστέ; Ποιος φυλάει τα μυστικά τους; Και… γίνονται ποτέ τα όνειρα αλήθεια;
Μια ιστορία για τη χαρά της φιλίας και της συνύπαρξης. Για την αλήθεια που ενώνει
τις παροιμίες των λαών και τους ορόφους των πολυκατοικιών μας.
Μια ιστορία για το ανέλπιστο δώρο της εμπιστοσύνης και της ανταλλαγής…
Για τα όνειρα που γίνονται αλήθεια, όπως στα… παραμύθια!
Μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα για παιδιά κάθε ηλικίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΤΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος

ISBN: 978-960-04-4203-8 • Σελ.: 96 • Τιμή: 7,00 €

ISBN: 978-960-04-4202-1 • Σελ.: 96 • Τιμή: 7,00 €

ISBN: 978-960-04-4201-4 • Σελ.: 96 • Τιμή: 7,00 €

Μια νέα σειρά με περιπέτειες από την καθημερινή ζωή στο σχολείο
που θα σας κάνουν να γελάσετε μέχρι δακρύων!

1. Η στοιχειωμένη αίθουσα
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; Ο Πάνος, αν δε βρει τη λύση του μυστηρίου,
δεν πρόκειται να ησυχάσει!

2. Να τοι οι πρωταθλητές!
Η ομάδα μπάσκετ της τάξης του Πάνου είναι για κλάματα. Λες κι έχουν τσακωθεί με τα καλάθια! Ο προπονητής βγάζει
καπνούς από τα νεύρα του. Το σχολικό πρωτάθλημα αρχίζει. Θα χάσουν με κατεβασμένα τα χέρια
ή θα παλέψουν για τη μεγάλη έκπληξη;

3. Η Πριγκίπισσα των Εφτά Θαλασσών
«Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Ακτή του Ανέμου. Οι μαθητές
θα επισκεφθούν το αιολικό πάρκο και θα μελετήσουν το οικοσύστημα της περιοχής». Όταν διαβάσαμε αυτό το σημείωμα,
κάναμε σαν τρελοί από τη χαρά μας. Μετά ετοιμαστήκαμε για μια συνηθισμένη εκπαιδευτική εκδρομή. Δεν ξέραμε, βλέπετε,
ότι εκεί, στην Ακτή του Ανέμου, θα ζούσαμε την πιο εξωφρενική, την πιο απίστευτη,
την πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής μας...
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για παιδιά από 9

ετών

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εικονογράφηση: Ελένη Τσάμπρα
Αν νομίζετε ότι οι μπάλες ποδοσφαίρου είναι άψυχα αντικείμενα,
κάνετε μεγάλο λάθος! Στην Aκαδημία Ποδοσφαίρου «Το Σκληρό Φάουλ» ζει
μια μπάλα… με προσωπικότητα και ανησυχίες, που αντιπαθεί όσους κοροϊδεύουν
τους αδύναμους. Για το λόγο αυτό βοηθά τον ατάλαντο νεαρό αθλητή Παντελή
Χασογκόλη ο οποίος χάρη στα κόλπα της αναδεικνύεται σε κορυφαίο σκόρερ!
Όμως, όταν η μπάλα ανακαλύπτει τον τρομερό τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε,
αποφασίζει να εγκαταλείψει τα γήπεδα. Αρχίζει τότε ένα περιπετειώδες ταξίδι,
στη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσει μερικούς πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους.
Ανάμεσα τους και οι κάτοικοι ενός ακριτικού νησιού, που προκαλούν σε αγώνα
την Μπαρχελώνα, τη διασημότερη ποδοσφαιρική ομάδα του πλανήτη.
Κοντά τους η μπάλα θα μάθει πως αξίζει κανείς να υπάρχει, ακόμη και μέσα
σε έναν άδικο κόσμο, και να αγωνίζεται για να τον κάνει καλύτερο.

ISBN: 978-960-04-4304-2 • Σελ.: 208 • Τιμή: 9,90 €

Η μπάλα της ζωής τους

ΓΙΑΝΑ ΦΡΕΪ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΤΑΞΗ
Εικονογράφηση: Κάριν Σλίχε & Μαρκ Μπέρνχαρντ, Μετάφραση: Άντζη Σαλταμπάση

ISBN: 978-960-04-4164-2 • Σελ.: 112 • Τιμή: 6,00 €

ISBN: 978-960-04-4163-5 • Σελ.: 112 • Τιμή: 6,00 €

ISBN: 978-960-04-4162-8 • Σελ.: 112 • Τιμή: 6,00 €

Στο τμήμα της Γ’ Δημοτικού με δασκάλα την κυρία Κουκουβαγίδου συμβαίνουν
τα πιο απίθανα και διασκεδαστικά πράγματα. Γιατί φαίνεται πως η δασκάλα αυτή έχει την ικανότητα
να πραγματοποιεί τα πιο τρελά όνειρα των μαθητών της...

1. Ένας κροκόδειλος στην τάξη μας
Είναι μικρός, πράσινος και μονίμως πεινασμένος. Ευτυχώς που ο κροκόδειλος Μοξμόξ είναι χορτοφάγος, αλλιώς θα ήταν
πραγματικός κίνδυνος για τους μαθητές. Ο Λεονάρδος, ο καινούργιος μαθητής, δεν το ξέρει όμως και όλως τυχαίως
τρέμει τους κροκόδειλους…

2. Μια εκδρομή γεμάτη εκπλήξεις
Είναι κατσούφης και τους απαγορεύει να τραγουδούν, να μασούν τσίχλες, να λερώνουν τα παράθυρα με τα χέρια τους.
Ο οδηγός του λεωφορείου, που συνοδεύει την Γ’ Δημοτικού στην εκδρομή, δεν αρέσει σε κανένα παιδί.
Ευτυχώς η κυρία Κουκουβαγίδου παίρνει υπό την προστασία της τον κατσούφη οδηγό και πολύ γρήγορα
αναλαμβάνει να εκπληρώσει την πιο μεγάλη επιθυμία του…

3. Μια τρελή τρελή μέρα στο σχολείο
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Είναι ψηλομύτα και φαντασμένη και ανυπόφορη! Ποια; Η Άννα Πουλάκη, η νέα μαθήτρια της Γ’ Δημοτικού.
Όλοι την αντιπαθούν. Ζητάει από την Αστυνομία να συλλάβει το Μοξμόξ, τον μικρό κροκόδειλο που θέλει να ροκανίσει
το πουλοβεράκι της και εύχεται με όλη της την καρδιά να εξαφανιστεί η κυρία Κουκουβαγίδου. Πρόβλημα!
Γιατί – όπως ξέρετε – στην τρελή τρελή αυτή τάξη οι ευχές πραγματοποιούνται στη στιγμή…

για παιδιά από 9

ετών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ
Tότε που χτιζόταν ο Παρθενώνας
ISBN: 978-960-04-4316-5 • Σελ.: 168 • Τιμή: 8,50 €

Εικονογράφηση: Σοφία Παπαδοπούλου
Μετά την καταστροφή της Ακρόπολης από τους Πέρσες, οι Αθηναίοι εργάζονται πυρετωδώς
για την ολοκλήρωση του Παρθενώνα και άλλων λαμπρών ναών πάνω στον ιερό βράχο.
Δύο παιδιά, η Μερόπη και ο Άγης, παρακολουθούν με ενθουσιασμό τις εργασίες ενώ
ο παππούς του Άγη, μαραθωνομάχος, νοσταλγεί την παλιά Ακρόπολη. Θα κατορθώσουν
τα δύο παιδιά να συμφιλιώσουν μέσα στην καρδιά του παππού το παλιό με το νέο
και να του ξαναδώσουν την ελπίδα;

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ
Ο ευγενικός βασιλιάς

Μια ιστορία από την αρχαία Αθήνα

Εικονογράφηση: Έβη Κετσέα

ΚΑΤΙΑ ΡΑΪΝΤΕΡ
Μόνο για πριγκίπισσες
Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού
Αληθινές πριγκίπισσες! Αυτό ήταν για τους γονείς τους πάντα η Έμα, η Σίσι και η
Νταϊάνα, όμως τώρα ήρθε ο καιρός να το μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ιδρύουν
λοιπόν ένα κλαμπ πριγκιπισσών, με τον ιερό σκοπό να υπηρετούν τον κόσμο με
ειλικρίνεια και καλοσύνη. Μα δεν αρέσει σε όλες τις γιαγιάδες να τις παίρνουν
από το χέρι και να τις περνούν απέναντι στο δρόμο… Όλος ο κόσμος αισθάνεται
προσβεβλημένος, κι ας είχαν τα τρία κορίτσια τις καλύτερες προθέσεις. Μέχρι που
μια μέρα τους δίνεται μια πραγματική ευκαιρία να κάνουν μια καλή πράξη…

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΙΖΙΝΓΚΕΡ & ΧΕΛΓΚΑ ΚΟΛΕΡ-ΣΠΙΓΚΕΛ
Υπάρχει θεός;
Τα μεγάλα θέματα της θρησκείας
Τα παιδιά ρωτούν – οι ερευνητές απαντούν
Εικονογράφηση: Μάσα Γκρόινε, Μεταφράση: Πελαγία Τσινάρη
Δεκαπέντε ερευνητές απαντούν στις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις παιδιών
σχετικά με το θεό και τις θρησκείες με τρόπο κατανοητό. Στις σελίδες του τα παιδιά
– και όχι μόνο, θα βρουν ακόμη πολλά ερεθίσματα για να συνεχίσουν
να σκέφτονται και να ρωτάνε.

ISBN: 978-960-04-4179-6 • Σελ.: 192 • Τιμή: 9,90 €

ISBN: 978-960-04-4194-9 • Σελ.: 240 • Τιμή: 12,00 €

Στα δώδεκά του χρόνια ο Κόδρος θαυμάζει τους μεγάλους ήρωες
που έζησαν πριν από εκείνον. Ένα μεσημέρι θα αποκοιμηθεί μέσα στο δάσος
και θα αναγκαστεί να περάσει ολόκληρη τη νύχτα δίπλα σε μια πηγή.
Κι εκεί θα μάθει ότι ήρωας είναι αυτός που νικά τον μεγαλύτερο εχθρό: το φόβο.
Χρόνια αργότερα, βασιλιάς πια, ο Κόδρος θα σταθεί ισάξιος των ηρώων
που πάντοτε θαύμαζε, θυσιάζοντας τη ζωή του για τη σωτηρία της Αθήνας…

ISBN: 978-960-04-4160-4 • Σελ.: 96 • Τιμή: 8,00 €

Ένα βιβλίο που ζωντανεύει την εποχή της ανέγερσης του Παρθενώνα.
Ένα βιβλίο για τη δύναμη που κάθε γενιά μπορεί να αντλήσει από το παρελθόν ώστε να
προχωρήσει στο μέλλον.
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για παιδιά από 9

ετών

ΜΑΝΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ISBN: 978-960-04-4158-1 • Σελ.: 208 • Τιμή: 11,00 €

Αλλάζω χέρια!
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού

ISBN: 978-960-04-4086-7 • Σελ.: 272 • Τιμή: 10,00 €

Ένα παλιό, συλλεκτικό παιδικό βιβλίο αλλάζει συνεχώς χέρια και αφηγείται
τις περιπέτειές του. Άνθρωποι και βιβλία όμως, κινδυνεύουν από έναν πάμπλουτο
που στόχο έχει να κατακτήσει τον κόσμο, να εξαφανίσει τη γνώση και να μετατρέψει
τους ανθρώπους σε πειθήνια ζώα. Θα τα καταφέρει; Ανατροπές, δράση,
συγκίνηση και χιούμορ συνθέτουν ένα συναρπαστικό βιβλίο για την αξία
της γνώσης και τους κινδύνους που κρύβει η ημιμάθεια.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο Δίας, το σόι του και η τρελοπαρέα
Άνθρωποι φυλαχτείτε! Ξύπνησαν οι θεοί!
Μια παρέα εφτά παιδιών που ζει στην Κρήτη ανακαλύπτει μια σπηλιά στον
Ψηλορείτη. Μέσα σ’ αυτή κατοικούν οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου. Χωρίς τις
θυσίες των ανθρώπων έχουν χάσει κάθε ενδιαφέρον για τις χαρές της ζωής
και έχουν καταντήσει δώδεκα μαραζωμένα, καταθλιπτικά γεροντάκια. Τα παιδιά
εισβάλλουν στον κόσμο τους, τους γνωρίζουν τις σύγχρονες ανακαλύψεις του
ανθρώπου και ξυπνούν μέσα τους το ενδιαφέρον για την περιπέτεια. Έτσι οι
θεοί ξαναβρίσκουν τα νιάτα, την ενέργεια και την τσαχπινιά τους. Η Ηρα, μέσα σ’
αυτή την ευφορία, αναπολεί τα παλιά της μεγαλεία και επιθυμεί να τα ξαναζήσει.
Αποφασίζει να ελευθερώσει τους δύο γίγαντες, τον Πολυβώτη από τη Νίσυρο και
τον Εγκέλαδο από τη Σικελία, για να καταστρέψουν την Κρήτη, να θαφτούν οι θεοί
στα Τάρταρα και η ίδια να γίνει κοσμοκράτειρα. Για να τα καταφέρει παίρνει για
βοηθό ένα δημοσιογράφο και μαζί του φτάνει πολύ κοντά στην εκπλήρωση της
επιθυμίας της. Mόνο που λογαριάζει χωρίς τα παιδιά της παρέας...

ISBN: 978-960-04-4338-7 • Σελ.: 288 • Τιμή: 9,90 €

Μια δροσερή ιστορία για μικρά και μεγάλα παιδιά, γεμάτη ευρηματικότητα,
χιούμορ και γνώσεις. Πλασμένη για να αγαπηθεί και να διασκεδάσει.
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Δείτε, κατεβάστε
ή εκτυπώστε
το φύλλο εργασίας
με ποικίλες και ευχάριστες
δραστηριότητες σχετικές
με το βιβλίο.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο Δίας, το σόι του και η τρελοπαρέα 2. Στη σκεπή του κόσμου
Στο δεύτερη περιπέτεια της τρελοπαρέας, 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, στο παλάτι του Δία, στη σκεπή του κόσμου, η τρελοπαρέα
και οι δώδεκα θεοί μπουρδουκλώνονται σε μια περιπέτεια α π ί σ τ ε υ τ η, μα
το Δία. Τι νομίζετε ότι μαγειρεύει η Ήρα στα χρυσά της τσουκάλια παρέα με ένα
παγόνι που βλέπει, με τα μάτια στα φτερά του, ό,τι δε βλέπουν μάτια θεών και
ανθρώπων; Και τι γυρεύει στον Πάνω Κόσμο ο Πλούτωνας παρέα με το σκυλάκο
του, το φοβερό Κέρβερο, που μόνο τα χάδια της ιέρειας Γκαγκά μπορούν να
ηρεμήσουν;
Ετοιμαστείτε για πολύ γέλιο, αγωνία και εκπλήξεις!
Μια ιστορία γεμάτη ευρηματικότητα, που ξεμπλέκει ιστορίες από την Ελληνική
Μυθολογία. Πλασμένη για να αγαπηθεί από μικρά και μεγάλα παιδιά.

ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τζερόνιμο Στίλτον
Μετάφραση: Βίκη Λιανού
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.
Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα για τις περιπέτειες του Τζερόνιµο και των φίλων του,
και να γίνετε μέλη της ποντικοπαρέας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geronimostilton.com

ISBN: 978-960-04-4237-3 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4236-6 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

Τα βιβλία του Τζερόνιμο Στίλτον έχουν μεταφραστεί
σε 39 γλώσσες και έχουν πουλήσει
75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως!
1. Μα τα χίλια κεφαλοτύρια…
Κέρδισα στο Ποντικολόττο!
Ποιος κέρδισε ένα δισεκατοµµύριο στη λαχειοφόρο
αγο-ρά του Ποντικολόττο; Ποιος; Ποιος; Μυστήριο.
Γεγονός είναι ότι ο Τράπολα γίνεται ξαφνικά
πάµπλουτος: υπερ- πολυτελές αυτοκίνητο, κάστρο,
ελικόπτερο… Η επιτυχία τού παίρνει τα µυαλά, αλλά
δεν ξέρει τι τον περιµένει, σκουίτ!
2. Ο μυστηριώδης κλέφτης του τυριού
Τι θέλει αυτός ο τύπος που παρουσιάστηκε φάντης µπαστούνι στο γραφείο µου για να µου πει ότι δεν µπορώ
πλέον να ονοµάζοµαι Στίλτον; Και γιατί πρέπει να
πάω στη Μεγάλη Βρετανία, όπου παράγεται το
διάσηµο τυρί Στίλτον; Και τι δουλειά έχω εγώ µε ένα
µυστηριώδη ποντικό που έχει κλέψει όλα τα τυριά…
Στίλτον;

ISBN: 978-960-04-4235-9 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4238-0 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

3. Ο Ναός του Ρουμπινιού της Φωτιάς
Με το κίτρινο υποβρύχιο του καθηγητή Βολτ πηγαίνω
να βρω το Ρουµπίνι της Φωτιάς. Πόσοι κίνδυνοι
πα-ραµονεύουν στο µυστηριώδες δάσος του
Αµαζονίου! Γιγάντια µυρµήγκια, τριχωτές αράχνες,
πεινασµένα πιράνχας και σαρκοβόρα φυτά... Με τη
βοήθεια των απογόνων των Ίνκα θα καταφέρουµε
να εξοντώσουµε µια οµάδα αδίστακτων τρωκτικών
που καταστρέφουν το πολύτιµο δάσος!
4. Στα ίχνη του γέτι
Η φιλία για εµένα είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Γι’ αυτό
λoιπόν τρέχω να βοηθήσω τoν καθηγητή Βoλτ, πoυ
έχει χαθεί στις κoρυφές των Ιµαλαΐων αναζητώντας
τo µυστηριώδες γέτι. Θα τoν βρω; ∆ε θα τoν βρω;
Ανάµεσα στα γιγάντια χνάρια και στις πυκνές
χιoνoθύελλες, πόσες απρόβλεπτες καταστάσεις θα
ζήσoυµε σε αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια!

ISBN: 978-960-04-4240-3 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4239-7 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

5. Η Mούμια Xωρίς Όνομα
Η µυστηριώδης Μούµια Χωρίς Όνοµα περιπλανιέται
στις αίθουσες του Αιγυπτιακού Μουσείου της
Ποντικούπολης τροµάζοντας τους επισκέπτες... Ποια
είναι όμως αυτή η µούµια; Ποιο σκοτεινό μυστικό
κρύβει; Με τη βοήθεια του καθηγητή Ιερογλυφίδη,
του Βενιαµίν και της φίλης του, της Τσουρεκίτας θα
καταφέρουµε να λύσουµε και αυτό το µυστήριο!
6. Το μυστήριο του γιγάντιου μαργαριταριού
Η Πάτι Σπρινγκ πρέπει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για
το περίφημο Νησί των Κουρσάρων και μου ζήτησε
να πάω μαζί της. Μάλιστα, μου υποσχέθηκε και ένα
μάθημα κατάδυσης. Εγώ, ως γνωστόν, σιχαίνομαι
τα ταξίδια, σιχαίνομαι την άμμο και σιχαίνομαι
και το κολύμπι… Όμως στην ιδέα να περάσω μία
εβδομάδα μαζί της, δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη!
Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα ανακαλύπταμε το
υπέροχο γιγάντιο μαργαριτάρι του ωκεανού;
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ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τζερόνιμο Στίλτον

ISBN: 978-960-04-4249-6 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4250-2 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4328-8 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4329-5 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4330-1 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4331-8 • Σελ.: 128 • Τιμή: 7,50 €

Μετάφραση: Βίκη Λιανού
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7. Βοήθεια, ένα τέρας στη Λίμνη!
Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν στην Ποντικόνησο. Ένα µυστηριώδες τέρας εµφανίστηκε στη
Λίµνη κι έτρεξα αµέσως να το φωτογραφίσω. ∆εν
πήγαν, όµως, όλα όπως τα είχα προγραµµατίσει…Τι
τροµακτική περιπέτεια! Α, επισκέφτηκα και το καινούριο εµπορικό κέντρο της Ποντικούπολης, όπου, αν
είναι δυνατόν, µε έπιασε µια ξαφνική µανία να χορέψω, να τραγουδήσω και να αγοράσω τα πάντα…
8. Το μυστήριο των ξωτικών
Τι ξέφρενη µέρα στην Ηχώ των Τρωκτικών! Στο γραφείο µου µε περιµένουν βουνά από συµβόλαια που
πρέπει να υπογράψω, χειρόγραφα που πρέπει να
διαβάσω και άρθρα που πρέπει να γράψω. Ύστερα
από πολλές ώρες σκληρής δουλειάς, αποκοιµήθηκα στην καρέκλα µου και ξαφνικά… βρέθηκα
σε ένα εργοστάσιο παιχνιδιών στο Βόρειο Πόλο!
Μια µυστηριώδης έκπληξη µε περίµενε εκείνη τη
νύχτα… Ούτε που σας περνάει από το µυαλό ποια
ήταν αυτή η έκπληξη!
9. Maθήματα Καράτε
«Ένα πρωινό, ο Μπρους Φιτ εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι μου και με τραβολογάει στο Ποντικολίμανο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Σίγουρα θα αναρωτιέστε… πού είναι το κακό; Το πρόβλημα είναι ότι είμαι
αναγκασμένος να πάρω μέρος στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Καράτε! Και έχω μόνο μία εβδομάδα
καιρό για να μάθω όλα τα μυστικά και να αποκτήσω
τη μαύρη ζώνη…»
10. Ώρα για πρωτάθλημα!
«Είμαι ένας ποντικός του πνεύματος, αλλά πρέπει
να ομολογήσω ότι έχω ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο! Επίσης, είμαι φίλαθλος… και όχι οπαδός.
Για μένα ο αθλητισμός σημαίνει υπομονή, αφοσίωση και συνεργασία!»
11. Μυστικός πράκτορας Μηδέν Μηδέν Κάπα
«Με περίµενε µια ευχάριστη µέρα στη δουλειά,
αλλά, καθώς κατευθυνόµουν στην Ηχώ των Τρωκτικών, παρατήρησα έναν περίεργο τύπο µε σκούρα
γυαλιά που µε παρακολουθούσε… Περίεργο! Στεκόταν όλη µέρα έξω από το γραφείο µου… Περίεργο! Και το βράδυ, όταν πια βγήκα από την εφηµερίδα, µε ακολούθησε µέχρι το σπίτι… Περίεργο! Μα
ποιος ήταν αυτός ο τύπος µε τα σκούρα γυαλιά;»
12. Η Κοιλάδα των Γιγάντιων Σκελετών
«Ήταν µια αποπνικτική µέρα του Ιουλίου… Αναζητούσα έµπνευση για να γράψω µια καινούρια ιστορία, όταν εντελώς ξαφνικά εισέβαλε στο γραφείο
µου ο ξάδερφός µου ο Τράπολα. Στα χέρια του κρατούσε ένα χάρτη που ανήκε σε κάποιο θείο µας, τον
Κολοράντο Στίλτον. Ο χάρτης έκρυβε ένα µυστηριώδη θησαυρό! Έτσι ξεκινήσαµε αµέσως το ταξίδι µας.
Προορισµός: Μογγολία!»

ISBN: 978-960-04-4195-6 • Σελ.: 248 • Τιμή: 11,00 €
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ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ

Μα έχει ο έρωτας γιατρειά;
Mα έχει ο έρωτας γιατρειά; Όχι, δεν έχει. H Θεοδώρα το ξέρει από πρώτο χέρι.
Aπόδειξη, ο ερωτοχτυπημένος παππούς της. Nα είναι ο έρωτας αρρώστια;
Yπάρχει άραγε ιός του έρωτα; Kι αν ναι, υπάρχει θεραπεία;
Yπάρχουν ειδικοί γιατροί, ερωτολόγοι;
O ρατσισμός, οι κοινωνικές προκαταλήψεις, η αξιοπρέπεια,
η ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις και άλλα ευαίσθητα θέματα θίγονται εδώ
με τον γνωστό χιουμοριστικό και ανάλαφρο τρόπο της Λένας Mερίκα.

ISBN: 978-960-04-4307-3 • Σελ.: 256 • Τιμή: 9,90 €

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ

SOS Κορίτσι σε κρίση
Οι γονείς της, θύματα της οικονομικής κρίσης, μαλώνουν συνεχώς.
Οι φίλοι τη στοχοποιούν. Η κολλητή της τη συκοφαντεί για να της φάει
το αγόρι. Ολόκληρο το σύμπαν, ή μάλλον το Facebook, συνωμοτεί
εναντίον της! Επιπλέον, περίεργες διαρρήξεις στην πολυκατοικία την κάνουν
να μην εμπιστεύεται κανέναν. Η δεκαπεντάχρονη Αναστασία θέλει να φωνάξει
«Βοήθεια!», αλλά πού να στραφεί και τι να κάνει;
Το νέο χιουμοριστικό και ιδιαίτερα επίκαιρο μυθιστόρημα
της αγαπημένης συγγραφέα των εφήβων.

ΡΟΜΠΙΝ ΠΑΛΜΕΡ

ME EKTIΜΗΣΗ, ΛΟΥΣΙ ΜΠ. ΠΑΡΚΕΡ
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο

Όταν οι κολλητές της την παρατάνε λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά,
η Λούσι Μπ. Πάρκερ είναι σίγουρη ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορούσε
να της συμβεί. Τότε όμως η μαμά της τής ανακοινώνει ότι βγαίνει ραντεβού
με τον μπαμπά της Λόρελ Μόουζες. Της ΛΟΡΕΛ ΜΟΟΥΖΕΣ – της πιο διάσημης
σταρ της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της μουσικής – που η εικόνα της
φιγουράρει στα εξώφυλλα όλων των περιοδικών. Η ζωή της Λούσι γίνεται
άνω κάτω! Μέχρι στιγμής έκανε ό,τι μπορούσε για να περνά απαρατήρητη.
Τώρα θα είναι η λιγότερο όμορφη, λιγότερο ταλαντούχα ετεροθαλής αδερφή
τής πιο διάσημης κοπέλας στον κόσμο!

2. Πρώτο φιλί
Η Λούσι Μπ. Πάρκερ νιώθει επιτέλους άνετα με την καινούρια της ζωή
στη Νέα Υόρκη μαζί με την αδερφίλη (αδερφή + φίλη) της, την έφηβη σούπερσταρ
Λόρελ Μόουζες. Mέχρι τη στιγμή που η νέα κολλητή της, η Μπεατρίτσε, της εξηγεί
ότι σε κάθε κορίτσι πρέπει οπωσδήποτε να αρέσουν ΤΡΙΑ αγόρια – ένα από
την περιοχή, ένα από άλλη πόλη και ένα διάσημο. Της Λούσι όμως δεν της αρέσει
κανένα! Πάνω που αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί επιτέλους να έχει βρει ένα αγόρι
που να της αρέσει, πηγαίνει στο Λος Άντζελες για τα γυρίσματα της καινούριας
ταινίας της Λόρελ, κι εκεί ανακαλύπτει ότι μάλλον εκείνη αρέσει σε κάποιον...

ISBN: 978-960-04-4301-1 • Σελ.: 256 • Τιμή: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4296-0 • Σελ.: 264 • Τιμή: 11,00 €

1. Συνηθισμένο κορίτσι εναντίον σούπερσταρ
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Μικρόκοσμος

Μια δαιδαλώδης πολιτεία. Η πρώτη μέρα της άνοιξης. Ένας πόλεμος ξεκινά.
Και ένα παράξενο μήνυμα που – αφού διατρέχει χιλιάδες σώματα
και κεραίες – καταλήγει στη Σβέλτα. Μια πρωτόγνωρη δύναμη θα ανθίσει
μέσα της και θα τη βοηθήσει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της.
Σύντομα θα έρθει αντιμέτωπη με όλους τους ισχυρούς της πολιτείας.
Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να τη σταματήσει. Την ίδια στιγμή,
σε μια άλλη πόλη, ένα αγόρι βιώνει κάτι παρόμοιο...
Ένας κόσμος που μοιάζει αμετακίνητος, μα που τελικά ίσως και να μπορεί
να αλλάξει. Όπως συμβαίνει και με τον δικό μας κόσμο.

ΛΙΝΑ ΛΥΧΝΑΡΑ

Απειλή στους αγώνες
Έφηβοι από όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί σε ένα νησί του Αιγαίου,
για να συμμετάσχουν στους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοΐας. Ο αστυνόμος Γαβρίλης,
όμως, δέχεται απειλητικά μηνύματα που δημιουργούν τόσο σε αυτόν όσο και
σε όλη την αστυνομία έντονη ανησυχία. Οι φόβοι τους επιβεβαιώνονται
όταν κάποιοι έφηβοι πέφτουν στα χέρια αδίστακτων ανθρώπων.
Ποιοι κινούν τα νήματα; Ποιοι είναι με το μέρος τους και ποιοι τα απειλούν;
Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από όλα αυτά;
Αυτά είναι τα καινούργια μυστήρια που καλείται
να λύσει ο αστυνόμος Γαβρίλης.

ISBN: 978-960-04-4309-7 • Σελ.: 264 • Τιμή: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4190-1 • Σελ.: 184 • Τιμή: 10,00 €

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Η αλφαβήτα της εφηβείας

μυθιστόρημα για εφήβους και όχι μόνο

Εικονογράφηση: Μπάυρον Καλομαμάς
Μια ιστορία με πρωταγωνιστές εφήβους του σήμερα
που προετοιμάζοντας μια θεατρική παράσταση βρίσκουν τον τρόπο
να εκφράσουν όλες τις ανησυχίες τους. Από το άλφα μέχρι το ωμέγα,
ένα πανόραμα όσων τους απασχολούν, μέσα από 24 λέξεις -κεφάλαια γραμμένα
με ζωντάνια, χιούμορ και αισιοδοξία. Αφορμή για να βάλουν σε μια τάξη
την ψυχή τους οι νέοι και να θυμηθούν το ξεχασμένο τραγούδι της δικής τους
εφηβείας οι μεγαλύτεροι. Ένα βιβλίο που σηκώνει τη σημαία της ανακωχής
ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς τους. Έστω για λίγο.
Όσο κρατάει μια παράσταση.

ΧΕΡΜΙΕΝ ΣΤΕΛΜΑΧΕΡ

Πρίγκιπας ή βάτραχος;
Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού
Η Μίρα πλήττει θανάσιμα στο Χέλενμπουργκ. Ώσπου μια μέρα,
πηγαίνοντας να πάρει το μικρό αδερφό της από ένα πάρτι, της ανοίγει την πόρτα
ένας πολύ ελκυστικός τύπος. Η Μίρα τον ερωτεύεται αμέσως. Παρ’ όλο που είχε
απαγορεύσει αυστηρότατα στον εαυτό της κάθε επαφή με το αγγελάκι
του έρωτα, ξαφνικά τίποτα δεν της είναι πιο σημαντικό από το να μάθει όσο
το δυνατόν περισσότερα για τον Μίστερ τέλειο. Κατά την αναζήτηση
του πρίγκιπά της όμως μπλέκεται στα πόδια της ένας βάτραχος...
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ISBN: 978-960-04-4244-1 • Σελ.: 216 • Τιμή: 9,50 €

ISBN: 978-960-04-4283-0 • Σελ.: 216 • Tιμή: 11,00 €

ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

ετών

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ

Καλά κρυμμένα μυστικά
Η Αντιγόνη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της όταν μαθαίνει ότι η μητέρα της
αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η Νικόλ γνωρίζει ξαφνικά
την άγνωστη ως τότε γιαγιά της και ένα κουβάρι μυστικά αρχίζει να ξετυλίγεται
μπροστά της. Μυστικά καλά θαμμένα στο παρελθόν, φυλαγμένα
από τους ανθρώπους και το χρόνο, αποκαλύπτονται, δίνουν απαντήσεις
σε άλυτα ως τότε ερωτήματα και θέτουν τις οικογενειακές σχέσεις σε νέα βάση.
Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για τη δύναμη της φιλίας
και τη βαθύτερη ανάγκη κάθε ανθρώπου να γνωρίζει το παρελθόν του.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ένα κουκούτσι στο στρατό του Μεγαλέξανδρου
αναθεωρημένη έκδοση

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2002
Εκείνος είναι ο Αλέξανδρος, ο φοβερός Μακεδόνας κατακτητής.
Ο άλλος είναι ο Φιλόλαος, ένας γενναίος Θηβαίος που θέλει να εκδικηθεί
την καταστροφή της πόλης του από το στρατό των Μακεδόνων. Οι δρόμοι τους
θα διασταυρωθούν κάπου στην Ανατολή. Ανάμεσά τους μια θάλασσα μίσους.
Γύρω τους εχθροί και φίλοι, ταξίδια και περιπέτειες, ο έρωτας και ο κίνδυνος.
Τι θα γίνει όμως όταν φτάσει στα χέρια του Φιλόλαου ένα ασήμαντο
κουκούτσι από βερίκοκο, δώρο από τον ίδιο τον Αλέξανδρο;

ISBN: 978-960-04-4295-3 • Σελ.: 312 • Tιμή: 12,50 €

ISBN: 978-960-04-4166-6 • Σελ.: 248 • Τιμή: 10,00 €
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Κάτω τα χέρια από τα όνειρά μου
Εικονογράφηση: Ελένη Ρουφάνη
Είναι ο καλύτερος φίλος ή ένα επικίνδυνο πλάσμα της φαντασίας
που συντροφεύει την Αλίκη, όσο οι ορμόνες παίζουν παιχνίδια με την εικόνα της
στον καθρέφτη; Είναι η σύγκρουση των πλανητών ή το κορίτσι της διπλανής τάξης
που θα φέρει το Φοίβο αντιμέτωπο με τη συμμορία της γειτονιάς,
προτού καλά καλά φυτρώσουν τρίχες στο μουστάκι του; Από το πατάρι
με τα ζωντανά μυστικά, μέχρι το κέντρο της πόλης και την άκρη του σύμπαντος,
τα δύο αδέλφια ταξιδεύουν σ’ έναν κόσμο όπου τα πάντα αναποδογυρίζουν.
Συνωμοσίες, καβγάδες, κρυφά ραντεβού, επικίνδυνες ενέδρες και φαντασιώσεις
ζωντανεύουν σε μια διαρκή σύγκρουση με την ταραγμένη
κοινωνική πραγματικότητα και το βαρετό κόσμο των ενηλίκων.

ΛΕΝΑ ΚΑΠΝΙΑ-ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ

Το ρομπότ των βράχων

Μπορούν τα ρομπότ να αντιληφθούν τι σημαίνει φιλία,
καθήκον, αυταπάρνηση; Να έχουν αίσθηση του χιούμορ; Να ερωτεύονται;
Ο Εξερευνητής είναι ένα ρομπότ που δημιουργήθηκε για να αναζητήσει
μια βυθισμένη πολιτεία. Να όμως που, αξιοποιώντας τις σχεδόν ανθρώπινες
ιδιότητες με τις οποίες τον έχουν εξοπλίσει ακολουθεί μια απρόβλεπτη πορεία.
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τις δυνατότητες
και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.

ISBN: 978-960-04-4287-8 • Σελ.: 288 • Tιμή: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4266-3 • Σελ.: 160 • Τιμή: 9,50 €

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΦΑΝΗ
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Γ. Γενναδίου 3, 10678 Αθήνα
www.kedros.gr
Εκδοτικό
Τ 210 38 09 712
F 210 33 02 655
E books@kedros.gr

Η εικόνα του εξωφύλλου είναι έργο της Κατερίνας Κρις,
από τη σειρά βιβλίων «Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ».
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