παιδικά
5-8
ετών

9-12
ετών

ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
σειρά: Με ξεναγό την Ιστορία

Μια βόλτα
στα βυζαντινά χρόνια

ISBN: 978-960-04-4373-8 | ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4453-7 | ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4428-5 | ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ: 13,30 €

6-12
ετών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ

Γιατί... ο ουρανός είναι
γαλάζιος;

Τι και πώς στην
Προϊστορία
Oδηγός για παιδιά

έγχρωμη εικονογράφηση

εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
Πώς ήταν ένα βυζαντινό σπίτι; Τι έτρωγαν οι
Βυζαντινοί; 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; Τι μαστόρευαν οι τεχνίτες στα
εργαστήριά τους και τι ψώνιζαν οι νοικοκυρές
στις πολύβουες αγορές; 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.

Τα παιδιά ρωτούν συνέχεια «γιατί;» και δεν
υπάρχει χειρότερο από το να τους απαντάτε
«γιατί έτσι».
Ανακαλύψτε λοιπόν εδώ 364 ερωτήσεις (και τις
απαντήσεις τους) για ένα σωρό θέματα που
απασχολούν τα παιδιά.
Οι ερωτήσεις αφορούν διάφορες θεματικές
ενότητες: • Η Γη και το διάστημα • Τα φυτά • Τα
ζώα • Επιστήμες και ανακαλύψεις • Το ανθρώπινο σώμα • Η ιστορία του κόσμου • Διάσημες
προσωπικότητες.
Ένα ευχάριστο και χρήσιμο βιβλίο για όσους
θέλουν να μαθαίνουν διασκεδάζοντας.
Όλες οι απαντήσεις στις πιο «απλές» ερωτήσεις
των παιδιών!

4-7
ετών

Φρούτα – Λαχανικά – Λουλούδια –
Αγριολούλουδα και βότανα
κείμενα και εικόνες της Ευγενίας Φακίνου
Παροιμίες, αινίγματα, ποιήματα, τραγούδια, λογοπαίγνια, γλωσσοδέτες, στοιχεία
μυθολογίας και χρήσιμες πληροφορίες για τα γνωστότερα φρούτα, λαχανικά, λουλούδια, αγριολούλουδα και βότανα.
Με κείμενα ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά, άλλα επιλεγμένα και άλλα γραμμένα
από την Ευγενία Φακίνου, και με τις όμορφες, γεμάτες ζωντάνια εικόνες της το βιβλίο
φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και τους καρπούς της.
Στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχουν παιχνίδια-ασκήσεις συνόλων, και στο τέλος του
βιβλίου αυτοκόλλητα.

ISBN: 978-960-04-4391-2 | ΣΕΛ. 144
ΤΙΜΗ: 12,50 €

Στο εξώφυλλο: Σοφία Ζαραμπούκα, Τέα η γοργόνα.

Οι προϊστορικοί άνθρωποι... πώς ήταν;
πώς ζούσαν; τι έτρωγαν; ήταν καλλιτέχνες; είχαν φάρμακα;
Είχαν άραγε οι άνθρωποι τότε πολιτισμό
έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα;
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα καταλάβεις ότι ο πολιτισμός είναι σαν αλυσίδα
όπου ο ένας κρίκος συγκρατεί τον άλλο.
Και σαν να ήσουν κι εσύ ένα μικρός
αρχαιολόγος, μπορείς, αν θέλεις, να κατασκευάσεις εργαλεία, ρούχα και ζωγραφιές
με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι τα έφτιαχναν εκείνα τα μακρινά χρόνια.

Για παιδιά του Δημοτικού αλλά και... για τους
γονείς τους

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

2

εικονογράφηση: Αλέξια Οθωναίου

παιδικά
aπό
6
ετών

Ανοιχτά, μπορείς να τα στολίσεις ως αφίσες.
Διπλωμένα, είναι το καθένα τους ένα βιβλίο.
Το παιδί διπλώνει και ράβει ή συρράπτει το βιβλίο,
κι έτσι συμμετέχει στη διαδικασία δημιουργίας του.
Η σπουδαιότερη Ελληνίδα συγγραφέας
και εικονογράφος επιστρέφει με μια νέα, φρέσκια
και πρωτότυπη σειρά που συνδυάζει όμορφα κείμενα,
τις υπέροχες εικόνες της και μια διαδραστική σχέση
του παιδιού με το έντυπο βιβλίο.

ISBN: 978-960-04-4476-6 | ΣΕΛ. 16 | ΤΙΜΗ: 3,00 €

Μια νέα, πρωτότυπη σειρά,
σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.
Γιατί, για όσους το αγαπάνε,
το βιβλίο είναι είδος πρώτης ανάγκης!

ISBN: 978-960-04-4477-3 | ΣΕΛ. 16 | ΤΙΜΗ: 3,00 €

σειρά: Τα Αφισοβιβλία

κείμενα και εικόνες της Σοφίας Ζαραμπούκα

ISBN: 978-960-04-4475-9 | ΣΕΛ. 16 | ΤΙΜΗ: 3,00 €

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ

Τέα η γοργόνα
Σαίξπηρ: Ο έμπορος της Βενετίας
Η Δράκαινα κι ο Τίτος

3

παιδικά
ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ – σειρά: Ξεκαρδιστικές ιστορίες
έγχρωμη εικονογράφηση
μετάφραση: Βίκη Λιανού

Ο Τζερόνιμο και ο Τράπολα είναι καλεσμένοι στο κάστρο της
κόμισσας Σνομπίκια ντε Σνόμπις Σνομπακιότις! Όμως εκεί ο
Τράπολα σκάλιζε τη μύτη του, έξυνε το αυτί του, όρμησε
στον μπουφέ... Αχ, έγιναν ρεζίλι των γατιών! Γι’ αυτό ο
Τζερόνιμο έγραψε έναν οδηγό Καλής Συμπεριφοράς, για
όποιον θέλει να μάθει να φέρεται σαν σωστός ποντικός.

24. Βουνό... τα προβλήματα
Ήταν χειμώνας… Από το παράθυρο του γραφείου του, ο
Τζερόνιμο χάζευα το χιόνι που έπεφτε στο δρόμο. Ξαφνικά
μπήκε ο Βενιαμίν, ο ανιψιός του, και του ζήτησε να τον
πάει για σκι. Επειδή ο Τζερόνιμο δεν μπορεί να του χαλάει
χατίρι, αναχώρησαν όλοι μαζί για τα Ποντικοβούνια. Η
εκδρομή αυτή θα τους μείνει αξέχαστη, όμως το γιατί ούτε
που το φαντάζεστε...

25. Ο Τζερόνιμο μετακομίζει
Ο Τζερόνιμο είναι αναγκασμένος να πουλήσει το σπίτι του,
το αγαπημένο του σπιτάκι, γιατί χρειάζεται χρήματα. Έτσι,
απελπισμένος και αδέκαρος, βρέθηκε να ψάχνει για
καινούριο σπίτι. Και τον περίμεναν πολλές εκπλήξεις!

26. Ο Τζερόνιμο και η Τέα
στο Νησί του Πάσχα
Η Τέα βρίσκεται στο Νησί του Πάσχα, και ο Τζερόνιμο δεν
έχει νέα της εδώ και μέρες. Αποφασίζει λοιπόν να φύγει
για το Ράπα Νούι, αναζητώντας την. Κι έτσι ξεκινά μια
νέα, απίθανη περιπέτεια!
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ISBN: 978-960-04-4417-9 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €
ISBN: 978-960-04-4419-3 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

23. Ένας ευγενικός ποντικός
δεν κάνει... γουρουνιές!

ISBN: 978-960-04-4474-2 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

Ο Ηρακλής Ποντιρό μπλέκει τον Τζερόνιμο σε μια περίεργη υπόθεση! Μια ανυπόφορη δυσωδία ταλαιπωρεί τους
κατοίκους της Ποντικούπολης. Για να λύσουν το μυστήριο
πρέπει να κατέβουν στον Κόσμο των Υπονόμων, όπου μια
στρατιά από θηλυκούς αρουραίους ετοιμάζεται να κατακτήσει την πόλη…

ISBN: 978-960-04-4414-8 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

22. Η περίεργη υπόθεση
των βρομερών υπονόμων

ISBN: 978-960-04-4418-6 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

Ο δήμαρχος της Ποντικούπολης επέλεξε τον Τζερόνιμο για
να κάνει επίδειξη ασφαλούς οδήγησης. Όμως έπρεπε να
ανανεώσει το δίπλωμά του, αλλά στο τιμόνι έκανε τη μία
ανοησία μετά την άλλη! Να όμως που η Σολ, ένα αυτοκίνητο-ρομπότ, επέλεξε εκείνον για οδηγό της.

aπό 7...

ISBN: 978-960-04-4473-5 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

21. Τα μάτια σου στο τιμόνι, 		
Στίλτον!

6 ολοκαίνουριες περιπέτειες στη σειρά που λατρεύουν παιδιά, γονείς
και εκπαιδευτικοί, γιατί συνδυάζει χιούμορ, περιπέτεια και γνώση.
Η σειρά έχει ήδη μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και έχει πουλήσει 85 εκατομμύρια
αντίτυπα παγκοσμίως.
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.
ως 117 ετών

παιδικά
aπό 7...

ως 117 ετών

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

Ταξίδι στο Bασίλειο
της Φαντασίας
ISBN: 978-960-04-4420-9 | ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 18,80 €

ISBN: 978-960-04-4356-1 | ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 18,80 €

2. Η Αναζήτηση της Ευτυχίας
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!

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

Ταξίδι στο Bασίλειο 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!
aπό
9
ετών

νέα σειρά

έγχρωμη εικονογράφηση
μετάφραση: Βίκη Λιανού

Οι Τέα Σίστερς είναι πέντε φίλες που
σπουδάζουν στο Κολέγιο Τόπφορντ.
Είναι έξυπνες, δυναμικές και θέλουν
να γίνουν δημοσιογράφοι, όπως
το ίνδαλμά τους, η Τέα Στίλτον!
Ανάμεσα σε μαθήματα, φιλίες,
έρωτες και μικροζήλιες, η ζωή
στο κολέγιο είναι πραγματικά
συναρπαστική!

ISBN: 978-960-04-4479-7 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

σειρά: Τέα Σίστερς
Στο Κολέγιο Τόπφορντ

ISBN: 978-960-04-4480-3 | ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ: 7,50 €

ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ

1. Ο έρωτας στη σκηνή του
Τόπφορντ

2. Το μυστικό ημερολόγιο
της Κολέτ

Για να γιορτάσουν τα 600 χρόνια λειτουργίας του
κολεγίου, οι καθηγητές αποφασίζουν να ανεβάσουν την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ποιοι
θα κερδίσουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους;

Τα κορίτσια στο Κολέγιο Τόπφορντ αποφασίζουν
να δημιουργήσουν μια εφημερίδα, σαν αληθινές
δημοσιογράφοι. Τι φανταστική ιδέα! Η Βανίλα,
όμως, αρπάζει την ευκαιρία να ξεθάψει κρυμμένα... κουτσομπολιά!

5

παιδικά
ANTONIO ΓΚ. ΙΤΟΥΡΜΠΕ

εικονογράφηση: Άλεξ Όμιστ
απόδοση: Δήμητρα Δότση

σειρά: Oι υποθέσεις του επιθεωρητή Σπιθαμή και του Πα Λι Κάρι

1. Το μυστήριο του χαμένου σερβίτσιου

ISBN: 978-960-04-4435-3 | ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ: 4,50 €

aπό
8
ετών

ISBN: 978-960-04-4434-6 | ΣΕΛ. 48 | ΤΙΜΗ: 4,50 €

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 Κάρι 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. 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.
Kάποιος 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.

2. Το μυστήριο της μούμιας
που εξαφανίστηκε
Tο καθήκον καλεί τον επιθεωρητή Σπιθαμή και τον 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;
aπό
9
ετών

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!

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

2. Να τοι οι πρωταθλητές!
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;

ISBN: 978-960-04-4202-1 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 7,00 €

Στο σχολείο, δίπλα στην τάξη του Πάνου, υπάρχει μια άδεια σκοτεινή αίθουσας. Η πόρτα της είναι πάντα κλειδωμένη, αλλά από
μέσα ακούγονται παράξενοι ήχοι. Είναι στοιχειωμένη, όπως λέει η
Άννα;

ISBN: 978-960-04-4387-5 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 7,00 €

1. Η στοιχειωμένη αίθουσα

ISBN: 978-960-04-4201-4 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 7,00 €

εικονογράφηση: Xρήστος Δήμος

ISBN: 978-960-04-4203-8 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 7,00 €

σειρά: Αταξίες στην τάξη

3. Η Πριγκίπισσα
των Εφτά Θαλασσών
Ο Πάνος και η παρέα του ετοιμάζονται για μια συνηθισμένη εκπαιδευτική εκδρομή. Όμως στην Ακτή του Ανέμου θα ζήσουν την πιο
εξωφρενική, την πιο απίστευτη, την πιο συναρπαστική περιπέτεια
της ζωής τους...

4. Η κατάρα της φράου Λίτσας
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;

6

παιδικά
aπό
6
ετών

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ

σειρά: Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ

ISBN: 978-960-04-4300-4 | ΣΕΛ. 104 | ΤΙΜΗ: 9,90 €

ISBN: 978-960-04-4299-1 | ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ: 9,90 €

ISBN: 978-960-04-4374-5 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 9,90 €

ISBN: 978-960-04-4452-0 | ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ: 9,90 €

κείμενα και εικόνες της Κατερίνας Κρις

1. Το πρώτο Χμ που 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!

2. Ο Λεξιδιώτης Χμ!
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!!!

3. Στη Χώρα των Λεξοφάγων Χμ!
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!

Τι είνκόαιπλέάσνμαα ποΧυΜζε;ι στις σελίδες

πι
Είναι ένα μικροσκο
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τω
ι
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διαβάζει τις σελίδε
φορά που κάποιος
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ν.
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ίρ
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υ
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ει στις σελίδες των
των βιβλίων ή γράφ

4. Τα Χμ των βιβλίων!

Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ!
τα μικρά πνεύματα των σελίδων

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 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!

Μ γράφτηκαν
Οι ιστορίες των Χ να αγαπήσουν
ιδιά
για να κάνουν τα πα το γράψιμο.
το διάβασμα και

ISBN: 978-960-04-4415-5 | ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ: 14,00 €

Αυτή η ιστορία δεν έγινε μια φορά κι έναν καιρό. Το αντίθετο μάλιστα. Γίνεται
κάθε φορά κι όλο τον καιρό! Εσύ βέβαια που την ακούς για πρώτη φορά θα
νομίζεις πως έγινε μία 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!

7

παιδικά
ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΛΜΟΥ

aπό
11
ετών

Bραβείο Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς

ISBN: 978-960-04-4408-7 | ΣΕΛ. 152

aπό
12
ετών

ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ

Ο κόσμος βαριέται
να διαβάζει θλιβερές
ιστορίες
Εμείς και οι Άλλοι. Μια ιστορία με δύο αφηγητές για έναν κόσμο που χρόνια τώρα ζει στο
περιθώριο.
Μια μικρή τσιγγάνα, η Ελπίδα, εξιστορεί με
τρόπο αφοπλιστικό τη ζωή της στον καταυλισμό.
Έπειτα από ένα συνταρακτικό γεγονός, το
νήμα της αφήγησης το παίρνει η συγγραφέας.
Τη μυθοπλασία αντικαθιστά πλέον το ρεπορτάζ, που φέρνει στο προσκήνιο ένα σύγχρονο
κοινωνικό φαινόμενο και προβληματίζει τον
αναγνώστη πάνω στο θέμα του ρατσισμού.
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aπό
11
ετών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Ο πιο σοφός απ' όλους
Ένα μυθιστόρημα
για τους Επτά Σοφούς

Πριν από περίπου δύο χιλιάδες εξακόσια
χρόνια, κάποιοι ψαράδες από την Κω ανέσυραν από το βυθό της θάλασσας έναν ολόχρυσο σκαλιστό τρίποδα, που έμελλε να κάνει
ένα ταξίδι μακρινό και να περάσει από τα
χέρια κάποιων από τους σοφότερους ανθρώπους του αρχαίου κόσμου μέχρι να βρει
τελικά τον αληθινό του προορισμό: τον πιο
σοφό απ’ όλους...
Ένα βιβλίο που μας ταξιδεύει από τον καιρό
του Τρωικού Πολέμου ως τα χρόνια των Επτά
Σοφών και ως τη σημερινή εποχή. Ένα βιβλίο
που μας βοηθάει να γνωρίσουμε από κοντά
τους Επτά Σοφούς της αρχαιότητας, των οποίων τα λόγια είναι σήμερα κάτι περισσότερο
από επίκαιρα.

aπό
12
ετών

ISBN: 978-960-04-4362-2 | ΣΕΛ.192 | ΤΙΜΗ: 9,00 €

Μια περιπέτεια που μας ταξιδεύει στα προϊστορικά χρόνια, όπως τα έζησαν οι πρόγονοί μας
στον ελλαδικό χώρο.

ISBN: 978-960-04-4389-9 | ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ: 8,50 €

Ένα ταξίδι στην Προϊστορία
Το βιβλίο αυτό μας μεταφέρει στο πολύ μακρινό
παρελθόν του ανθρώπινου είδους. Η Ιγμ ζει σε
μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Με τη συμπαράσταση του καλού της φίλου Σά-γιου, με τη
βοήθεια του κουταβιού της του Γκούλι και με
όπλα της την εξυπνάδα, τη φαντασία, τη σύνεση
και τον αλτρουισμό, κατορθώνει να φέρει ελπίδα και μέλλον στη φυλή της.

ISBN: 978-960-04-4424-7 | ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ: 9,90 €

Ίγμα, η Ανατολή

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Το κάστρο της Ωριάς
Έλληνες και Φράγκοι
στην ίδια κομητεία

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.

παιδικά
aπό
12
ετών

ΠΑΟΛΑ ΤΖΑΝΟΝΕΡ

Θέλω να γίνω συγγραφέας
ISBN: 978-960-04-4449-0 | ΣΕΛ. 408 | τιμή: 16,00 €

μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
Τι συμβαίνει όταν μια δεκατριάχρονη ονειρεύεται
να γίνει συγγραφέας και αναζητά έμπνευση στο
ημερολόγιο που έγραφε όταν ήταν μικρή;
Η Μία είναι δεκατριών χρονών και έχει μια
κρυφή επιθυμία: να γίνει συγγραφέας. Όταν μια
σχολή δημιουργικής γραφής ανακοινώνει πως θα
επιλέξει μαθητές, αποφασίζει να πάρει μέρος στο
διαγωνισμό. Όπου συμμετέχει και ο Σον, ένας
γοητευτικός νεαρός, και η Μία θέλει οπωσδήποτε
να του κάνει καλή εντύπωση...
Ένα πολύ ενδιαφέρον, χιουμοριστικό και συγκινητικό μυθιστόρημα, στο οποίο αποκαλύπτονται
τα βασικά μυστικά για την τέχνη της συγγραφής,
της έμπνευσης, της μυθοπλασίας.
aπό
7
ετών

ISBN: 978-960-04-4312-7 | ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

aπό
11
ετών

ISBN: 978-960-04-4447-6 | ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4311-0 | ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ: 18,00 €

aπό
13
ετών

SF SAID

ΤΖΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ

μετάφραση: Α. Γαβριηλίδη, Χ. Δεληγιάννη

Αυτός ο γάτος πρέπει να μάθει
να πολεμάει

Παραμύθια
για να σπάτε κέφι

ΤΟ ΕΠΙΚΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ
ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ

εικονογράφηση: Dave McKean
μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

εικονογράφηση: Άννα Λάουρα Καντόνε
απόδοση: Δήμητρα Δότση

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ποιος είπε πως κάθε ιστορία πρέπει να έχει
ένα μόνο τέλος;
Παραμύθια για να σπάτε κέφι, ένα βιβλίο με
είκοσι πρωτότυπες ιστορίες. Ο συγγραφέας
προτείνει τρεις διαφορετικούς επιλόγους για
κάθε ιστορία και προτρέπει τα παιδιά να επιλέξουν αυτόν που προτιμούν και να αιτιολογήσουν το «γιατί», ή ακόμη και να γράψουν ένα
δικό τους τέλος!
Τα Παραμύθια για να σπάτε κέφι διασκεδάζουν,
εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, μικρούς
και μεγάλους, και, ταυτόχρονα, τους κάνουν να
προβληματιστούν, να συζητήσουν, να δημιουργήσουν, να παίξουν. Ένα κλασικό βιβλίο σε
νέα, ανανεωμένη έκδοση.

ΤΖ. Ρ. Ρ. TOΛΚΙΝ

Χόμπιτ

Το Χόμπιτ είναι μια ανεπανάληπτη περιπέτεια
φαντασίας και συνάμα ένα αξέχαστο ηρωικό
παραμύθι που εδώ και δεκαετίες καθηλώνει
και γοητεύει μικρούς και μεγάλους.
Ήδη έχουν προβληθεί στους κινηματογράφους τα δύο πρώτα μέρη της κινηματογραφικής του μεταφοράς, ενώ το Δεκέμβριο του
2014 αναμένεται και το τρίτο μέρος.
Από τις Εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορούν επίσης τα τρία μέρη της τριλογίας Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ
ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού, Οι δύο πύργοι, Η επιστροφή του βασιλιά.

Βάρτζακ Πο

Ο Βάρτζακ Πο είναι ένας νεαρός γάτος. 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 επιβιώσει σε μια πόλη με επικίνδυνα
σκυλιά, συμμορίες γατιών και, το κυριότερο,
μυστηριώδεις Εξαφανίσεις...
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