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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Φανταστική περιπέτεια

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ 1986

Πρόλογος: Ηλίας Μαγκλίνης
Αντιπροσωπευτικοί τύποι της μεταπολίτευσης, διαπεραστική σάτιρα 

ενός αποδιοργανωμένου κρατικού μηχανισμού, σπαρακτική αποτύπωση 
μιας κοινωνίας που παγιδεύτηκε ανεπιστρεπτί σε ψευδαισθήσεις μεγαλείου. 

Ένα προφητικό μυθιστόρημα για την υφέρπουσα 
νεοελληνική κοινωνική κρίση. 

ISBN: 978-960-04-4223-6 • Σελ.: 336 • Τιμή: 19,50 €

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Τα παιδιά του Σπάρτακου
Πρόλογος-Επιμέλεια: Έρη Σταυροπούλου

Tο ανέκδοτο μέχρι σήμερα έργο της Διδώς Σωτηρίου είναι ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα 
που η υπόθεσή του διαδραματίζεται στη Θράκη των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα 
και στην Αθήνα της πρώτης μετεμφυλιακής περιόδου. Κεντρικό θέμα είναι η συνδικαλιστική 
και αντιστασιακή δράση των ηρώων, που εμπνέονται από την επανάσταση του Θρακιώτη σκλάβου 
Σπάρτακου και από τα ιδανικά της Αριστεράς σε μια εποχή που ο τόπος 
βιώνει δραματικές στιγμές.

ISBN: 978-960-04-4256-4 • Σελ.: 304 • Τιμή: 15,00 €

ΕΛΕΝ-ΕΛΛΗ ΓΚΙΑΛΗ

Στην Αλεξάνδρεια ζάχαρη και στο Μισίρι ρύζι
Μια μεγαλοαστική και μια μεσοαστική οικογένεια. Μέσα από τις διηγήσεις των μελών τους 
ξετυλίγεται το συναρπαστικό ταξίδι της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας σε μια περίοδο 
150 χρόνων. Μαζί με τις ζωές των ηρώων, ξεδιπλώνεται και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της 
νεότερης ιστορίας, από την εποχή της εγκατάστασης των Ελλήνων στην Αίγυπτο μέχρι 
την εκδίωξή τους στα χρόνια του Νάσερ, και συγχρόνως ζωντανεύει στις σελίδες 
του βιβλίου η παλιά Αλεξάνδρεια, η ακμαία πολυπολιτισμική μητρόπολη.

ISBN: 978-960-04-4186-4 • Σελ.: 608 · Τιμή: 22,00 €

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
Οι αλεπούδες του Γκόσπορτ

Μια παρέα εφήβων από διάφορα μέρη της Ευρώπης βιώνει μέσα 
από τα μάτια ενός Έλληνα την ερωτική αφύπνιση σε μια επαρχιακή πόλη 

της Αγγλίας, τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Είναι το τέλος της αθωότητας σ’ έναν κόσμο που ποτέ δεν θα υπάρξει ο ίδιος.

Ένα μυθιστόρημα εφηβείας και ενηλικίωσης.

ISBN: 978-960-04-4252-6 • Σελ: 240 • Τιμή: 13,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

6η χιλιάδα

5η χιλιάδα

5η χιλιάδα

4η χιλιάδα
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ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ 
πάσΠορτ. Μια αληθινή περιπέτεια

Mπορεί μια ιατρική διάγνωση να σου αλλάξει για πάντα τη ζωή; 
Το πάσΠορτ περιγράφει την αληθινή περιπέτεια της ηρωίδας 

και συγγραφέα του: διαπραγματεύεται ανεπανάληπτα το πώς 
μια ιατρική διάγνωση, ενώ αρχικά σε οδηγεί σε απόγνωση, μπορεί τελικά 

να σε οδηγήσει στην επίγνωση και να σου αλλάξει για πάντα τη ζωή. 

Μια αφήγηση αληθινή και τόσο βαθιά αισιόδοξη, 
που θα σας μείνει αξέχαστη. 

ISBN: 978-960-04-4270-0 • Σελ.: 384 • Τιμή: 16,50 € 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΔΙΔΟΥ
Abacus. Ένα παιχνίδι απληστίας
Ελλάδα, 2010. Στη θύελλα της οικονομικής κρίσης, η Μαρκέλλα ετοιμάζεται να ξεσκεπάσει 
το στημένο παιχνίδι με τα δομημένα ομόλογα. Μια κατηγορία εναντίον της όμως ανατρέπει 
τα πάντα. Η προσπάθειά της να αποδείξει ότι κατηγορείται άδικα τη ρίχνει στη δίνη 
μιας υπόθεσης χρηματοοικονομικής απάτης και διαφθοράς που ξεπερνάει τα σύνορα 
της Ελλάδας, αγγίζει τράπεζες, θεσμούς και ανθρώπους που βρίσκονται στο απυρόβλητο. 
Ένα σημείωμα με τη λέξη abacus αποκαλύπτει το επικίνδυνο παιχνίδι που εμπλέκει 
τον άντρα που στοιχειώνει το παρελθόν της κι εκείνον που διεκδικεί το μέλλον της. 

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τα παιχνίδια απληστίας που τροφοδότησαν  
τη σημερινή κρίση.

ISBN: 978-960-04-4271-1 •  Σελ.: 336 • Τιμή: 14,50 €

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΞΕΝΟΥ • ΜΑΡΙΖΑ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ
Γεννημένη νικήτρια
Η Τζωρτζίνα Ξένου, πρωταθλήτρια του καράτε, σε ηλικία εντεκάμισι χρόνων αρρωσταίνει 
σοβαρά και χρειάζεται να δώσει ένα μεγάλο αγώνα: Έναν αγώνα ζωής! Μετά τη νίκη της 
η μικρή ηρωίδα γυρίζει πίσω στη μεγάλη της αγάπη, τον αθλητισμό, και ειδικότερα στο καράτε, 
όπου διαπρέπει σε κάθε πρωτάθλημα, όπως και στο παρελθόν. Η περιπέτεια της υγείας 
της περιγράφεται στο βιβλίο αυτό από δύο πλευρές: Μέσα από τα μάτια της Τζωρτζίνας – η εικόνα 
που είχε, όσα γνώριζε για το πρόβλημά της, οι φόβοι, οι ανησυχίες και τα συναισθήματά της. 
Παράλληλα η μητέρα δίνει την πραγματική σειρά και την εξέλιξη των γεγονότων, και περιγράφει 
την αγωνία και τους φόβους που πέρασε, από την πλευρά του γονιού που βιώνει μία τόσο δύσκολη 
και επώδυνη κατάσταση μαζί με το παιδί του. Η ιστορία της πρόκειται σύντομα να γίνει ταινία 
από τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος.

Μια αληθινή ιστορία που εμπνέει δύναμη και κουράγιο.

ISBN: 978-960-04-4291-5 • Σελ.: 448 • Τιμή: 16,50 € 

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΡΟΣΕυΧΕ. Όταν οι ουρανοί είναι ανοιχτοί, πρόσεχε τι εύχεσαι

Η Μάχη είναι σχεδόν τριάντα χρονών και έχει μόλις χωρίσει με τον Τάσο. Η κολλητή της, 
που είναι δασκάλα της γιόγκα, της προτείνει να προσευχηθεί στο σύμπαν για να της φέρει 

τον άντρα των ονείρων της. Η Μάχη γνωρίζει τον Ιάσονα. Τέλος καλό, όλα καλά; Όχι! Γιατί, πρώτον, 
η αδελφή της Μάχης που σπούδαζε στη Γερμανία εγκαθίσταται στο σπίτι της. Γιατί, δεύτερον, η Μάχη αρχίζει 

να παθαίνει κρίσεις πανικού. Και γιατί, τρίτον, γνωρίζει έναν δάσκαλο της γιόγκα που τη γοητεύει ενώ 
ταυτόχρονα την «υποχρεώνει» να ξανασυστηθεί με τον εαυτό της. Έχεις βαρεθεί να περιμένεις μήπως 

συνωμοτήσει το σύμπαν για να πετύχεις τους στόχους σου; Όποιο κι αν είναι το δικό σου «σύμπαν», 
ο τρόπος για να ζήσεις ως ο εαυτός σου, δηλαδή ευτυχισμένος, είναι ένας. 

Ένα μυθιστόρημα που δεν προτείνει «συνταγές για μια καλύτερη ζωή». 
Αντίθετα, εμπνέει στον αναγνώστη το θάρρος να ανακαλύψει και να απαιτήσει αυτό που του αξίζει.

ISBN: 978-960-04-4302-8 • ΣΕΛ.: 328 • Τιμή: 16,00 €

6η 
χιλιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

5η χιλιάδα

3η χιλιάδα
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ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Μιράντα. Μέρες και νύχτες μιας παρέας
Μια παρέα νέων, ηθοποιοί οι περισσότεροι, ανάμεσά τους κι η Μιράντα, ταξιδεύουν 
σε νησιά της Ελλάδας και πόλεις του εξωτερικού. Μεταξύ τους αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας, 
άλλοτε ειλικρινείς και άλλοτε όχι, και αναμενόμενες όσο και απρόοπτες ερωτικές σχέσεις, 
που είναι αμφίβολο αν θα διαρκέσουν στο χρόνο. Μυστικά, έρωτας και φιλία μπλέκονται 
και δημιουργούν σκηνικά καθημερινότητας που συχνά ξεφεύγουν από το σύνηθες 
και ανοίγουν νέα μονοπάτια αναζήτησης και αυτογνωσίας. 

Το δεύτερο μυθιστόρημα της Μαρίας Πετρίτση, συγγραφέα του Όλα λάθος. 

ISBN: 978-960-04-4292-2 • Σελ.: 424 • Τιμή: 16,50 €

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
Σε αργή κίνηση

Σε όλες τις ιστορίες του πρώτου μυθιστορήματος της Δανάης Παπουτσή 
πρωταγωνιστεί η εικοσάχρονη Σάωρη, η οποία κινείται στο κέντρο της Αθήνας. 

Η ηρωίδα του βιβλίου βιώνει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο την ανασφάλεια 
και το υπαρξιακό άγχος της γενιάς της, την οικονομική κρίση, τις συνέπειες 

του μεταναστευτικού, την ανεργία που καλπάζει ανάμεσα στους νέους. 

Ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα για τις αγωνίες της νέας γενιάς, 
γραμμένο ελλειπτικά και με νευρώδη ρυθμό.

ISBN: 978-960-04-4219-9 • Σελ.: 200 • Τιμή: 12,00 €

ΓΙΟΒΑΝΝΑ
Ένα καράβι στο μπαλκόνι μας
Περασμένος αιώνας. Μια οικογένεια με εφτά παιδιά που μεγαλώνουν περνώντας μέσα 
από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, τον Εμφύλιο, το διχασμό. Ιστορίες ανθρώπων 
στο γύρισμα ταραγμένων εποχών της ανθρωπότητας. Παιδιά που ζουν τον έρωτα, που πληγώνονται 
από τη μοίρα τη δικιά τους και της Ελλάδας. Ανάμεσά τους και η Αντιγόνη. Όμορφη και αδικημένη 
όπως πιστεύει, με το πάθος να ζήσει, να λευτερωθεί, να υπερτερήσει, κινείται σπασμωδικά. 
Παντρεύεται και, ανικανοποίητη, ζει σε λίγες, απαγορευμένες στιγμές, έναν μονόπλευρο έρωτα 
που καθορίζει τη ζωή της. Μάνα μόνο επειδή γέννησε, σφραγίζει με μαύρο μελάνι τις ζωές 
των πλασμάτων που έφερε στον κόσμο. Υπάρξεις που θα παλέψουν και θα νικήσουν, 
για το δικό τους αύριο, για την ελπίδα.

Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα από την αγαπημένη συγγραφέα δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών.

ISBN: 978-960-04-4247-2 • Σελ.: 320 • Τιμή: 14,00 €

ΚΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑ
Το πείραμα του χαμένου χρόνου

«Το πείραμα του χαμένου χρόνου θα το κάνουμε μαζί», υπόσχεται ο Ανδρέας στη Δανάη το 2010. 
Όμως η αλήθεια της Δανάης βρίσκεται σε ένα ημερολόγιο του 1926 που κρύβει έναν ζωντανό, 
παλλόμενο θησαυρό. Βέβηλοι έρωτες, ανεξέλεγκτα πάθη, αυτόκλητοι τιμωροί συνυπάρχουν 
με απλές καθημερινές σκηνές, ανθρώπινες αδυναμίες, ιδεατούς έρωτες, σε ένα μυθιστόρημα 

φωτεινό όσο και σκοτεινό, τραγικό και ερωτικό, μα πάνω απ’ όλα ανατρεπτικό.

Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Κανής Καραβά, 
συγγραφέα του  Ένας αιώνας... μια στιγμή. 

ISBN: 978-960-04-4257-1 • Σελ.: 352 • Τιμή: 14,90 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

6η χιλιάδα
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ
Ο θάνατος των ανθρώπων

Οι κάτοικοι ενός χωριού ζουν επί σειρά ετών μια γαλήνια ζωή, σε έναν τόπο που ποτέ 
δεν έχει αγγίξει ο πόνος και η δυστυχία. Όμως, ξαφνικά, αυτή η αρμονία διαταράσσεται, καθώς 

μια ανεξήγητη κατάρα χτυπάει το χωριό και σταδιακά η αρρώστια και ο θάνατος γίνονται ένα 
με την καθημερινότητά τους. Έντρομοι και βουτηγμένοι στην απελπισία, αναζητούν τη σωτηρία 

και τη λύτρωση από αυτό το ανεξήγητο κακό. 

Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Σωτάκη είναι ένα μυθιστόρημα για την παραδοξότητα 
της ανθρώπινης φύσης και των αόρατων νημάτων που κατευθύνουν τη ροή της ζωής μας. 

ISBN: 978-960-04-4285-4 • Σελ: 304 • Τιμή: 15,50 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΑΡΙΟΣ
Στην άκρη του κόσμου
Μια άγνωστη επιδημία ξεσπάει σε μια πόλη του πελοποννησιακού Νότου, στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Οι κάτοικοι της πόλης φεύγουν αναζητώντας τη σωτηρία. Στην πορεία τους, με συνοδοιπόρο το θάνατο, 
γεννιούνται έρωτες, πάθη και συγκρούσεις. Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου καθορίζει τη διαδρομή 
των φυγάδων και μέσω αυτής εξαγνίζεται. Ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα.

Έξυπνα ο συγγραφέας διαπραγματεύεται τον διαρκή διχασμό του ανθρώπινου προσώπου. 
Αναδεικνύει σκοτεινές και φωτεινές πλευρές των ηρώων του, υπονομεύει στερεότυπα, 
ανατρέπει την πλοκή και μαζί με αυτή την ιστορία του τόπου, υπαινίσσεται πολλά απ’ αυτά 
που λέμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αρνούμαστε να πούμε δημοσίως.
Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Διαβάζω, Δεκέμβριος 2011 

ISBN: 978-960-04-4248-9 • Σελ.: 384 • Τιμή: 19,90 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
Η καταιγίδα έρχεται, συνέχισε να τρέχεις
Η ενδεχόμενη πτώχευση της Ελλάδας, η θεωρία του χάους κι ένας ανεξήγητος φόνος 
στη φανταχτερή ατμόσφαιρα των Καννών σπρώχνουν τον επιθεωρητή Ζιλμπέρ Λεσπές 
στην πιο συγκλονιστική υπόθεση της καριέρας του. Το θύμα, δημιουργός μαθηματικών 
μοντέλων για οικοσυστήματα, ασκούσε αθέατη εξουσία, καθοριστική για τις τύχες 
του κόσμου. Μια αόριστη ενοχή συνδέει τον δολοφονημένο με τη σκοτεινή εποχή 
της ναζιστικής κατοχής στη Γαλλία… 

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Γρηγοράκη, μετά τα Ο διαβήτης του Πλάτωνα και Μαύρη Πέτρα, 
είναι ένα ατμοσφαιρικό αστυνομικό μυθιστόρημα, που διερευνά τη διαπλοκή οικονομικών 
συμφερόντων και πολιτικής εξουσίας. 

ISBN: 978-960-04-4272-4 • Σελ.: 336 • Τιμή: 16,00 €

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ

To 2013, στην πόλη Εσπερία της Δυτικής Ελλάδας ένα υπερ-κατάστημα  παιχνιδιών τυλίγεται 
στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι απανθρακώνονται. Οι Αρχές θεωρούν ότι οι εμπρηστές είναι 

πρόσφυγες του παρακείμενου καταυλισμού. Όμως ένας δημοσιογράφος ερευνά το ζήτημα 
της ελλιπούς πυροπροστασίας του κτιρίου αποκαλύπτοντας τις ευθύνες Πυροσβεστικής 

και Πολεοδομίας. Διαφθορά διοίκησης, επιχειρηματικά συμφέροντα, Μαφία του λιμανιού, 
ρατσιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, και μια πρώτη 

δολοφονία: του διοικητή της Πυροσβεστικής. 

Το πέμπτο βιβλίο του Βασίλειου Χριστόπουλου είναι ένα πολιτικό-υπαρξιακό μυθιστόρημα, 
ένα ελληνικό αντι-ρομάν νουάρ στη σκληρή εποχή της χρεοκοπίας και της προσφυγιάς. 

Ταυτόχρονα ένα μυθιστόρημα για τη μνήμη και το ασυνείδητο, γι’ αυτά που σφραγίζουν 
τις επιλογές στη ζωή ενός άντρα· για τα ιδανικά και το νόημα του κάθε αγώνα.

ISBN: 978-960-04-4273-1 • Σελ.: 512 • Τιμή: 18,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
Μεταποίηση
Δώδεκα διηγήματα σαν κομμάτια από διαφορετικά υφάσματα που συρράφονται μαζί 
σ’ ένα ένδυμα που επιχειρεί να ντύσει το σώμα μιας αναζήτησης. Άλλοτε εξομολογήσεις 
παθών κι άλλοτε καταγραφές αναμνήσεων, λέξεις ανθρώπων που βαδίζουν στο δρόμο 
του νόστου. Κι όταν ο δρόμος λησμονηθεί, ο αδελφός ξένος θα βρεθεί αρωγός 
για να δείξει πού κείτεται η πατρίδα αγάπη. 

ISBN: 978-960-04-4269-4 • Σελ.: 120 • Τιμή: 10,00 €

ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥ
Κοχλίας

ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ
Οι τρυφεροί άντρες

και τα άλλα ποιήματα

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ
Σολίστ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Tοκάτα

για την κόρη 
με το καμένο πρόσωπο

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Συγκατοίκηση 

με το παρόν
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ΣΑΝΤΡΑ BΟΥΛΓΑΡΗ
Ισμαήλ

Η παράδοξη ερωτική ιστορία ανάμεσα σ’ έναν Κούρδο μετανάστη 
και μια κοπέλα που ζει στην Αθήνα του σήμερα γίνεται η αφορμή να ξετυλιχτεί 
ένα αλληγορικό, σύγχρονο παραμύθι για τον έρωτα, τις σχέσεις, τη γυναικεία 

δύναμη. Η ηρωίδα κατοικεί ανάμεσα σε δύο παράλληλους κόσμους: στο όνειρο 
και στην πραγματικότητα της καθημερινής Αθήνας. Κάπου εκεί αναζητά 

το όνειρο της αγάπης και τελικά βρίσκει τον ίδιο της τον εαυτό…

ISBN: 978-960-04-4289-2 • Σελ.: 80 • Τιμή: 9,00 €

ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΥΑ ΖΟΛΙ-ΖΥΝΤΙT ΠΕΡΙΝΙΟΝ
Τι είδε η Λίρα Καζάν

Μετάφραση: Μελίττα Γκουρτσογιάννη

Η Εύα Ζολί, υποψήφια των Οικολόγων Πράσινων στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2012, 
και η Ζυντίτ Περινιόν, διακεκριμένη δημοσιογράφος της εφημερίδας Libération, παραδίδουν 

ένα συναρπαστικό πολιτικό και οικολογικό θρίλερ. Θέμα του είναι οι σκοτεινές διασυνδέσεις μεταξύ 
της ολιγαρχίας που ελέγχει τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, των υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης 

και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών που απειλούν με καταστροφή το Δέλτα του Νίγηρα. 

Ένα συναρπαστικό πολιτικό και οικολογικό θρίλερ. 

ISBN: 978-960-04-4276-2 • Σελ.: 336 • Τιμή: 16,50 €

PHILIP KERR
Η τριλογία του Βερολίνου

1. Οι Βιολέτες του Μάρτη, 2. Ο χλομός εγκληματίας,  3. Γερμανικό ρέκβιεμ
Μετάφραση: 1. Αντώνης Καλοκύρης, 2. Ντενίς Ρώντα, 3. Ντενίς Ρώντα

Επίτομη έκδοση της κλασικής πια τριλογίας του Φίλιπ Κερ, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία 
και πιο ατμοσφαιρικά έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας του νουάρ. Διαδραματίζεται στο Βερολίνο, 

«μια γκρίζα πόλη, με καταθλιπτικούς δρόμους κι ανέκφραστα πρόσωπα, παραδομένη στη βροχή 
και στα μεγαλεπήβολα σχέδια του Χίτλερ», διατρέχοντας την περίοδο από την Ολυμπιάδα του 1936 

έως τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του ναζισμού. Με φόντο τη γερμανική πρωτεύουσα, ο ιδιωτικός 
ντετέκτιβ Μπέρνι Γκούντερ καλείται να επιλύσει τρεις διαφορετικές σκοτεινές υποθέσεις.

ISBN: 978-960-04-4298-4 • Σελ.: 1072 • Τιμή: 29,50 €

RAYMOND CHANDLER
Νουάρ ιστορίες. Τόμος Β’
Μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης
Όταν ο Ρέιμοντ Τσάντλερ άρχισε να γράφει σε ηλικία σαράντα πέντε ετών, δημοσίευσε 
τις πρώτες του ιστορίες σε περιοδικά όπως το φημισμένο Black Mask. Στις ιστορίες αυτές 
καλλιέργησε το μοναδικό του αφηγηματικό στιλ και έπλασε εκείνο τον υπόγειο κόσμο 
που πρωταγωνιστεί και στα μυθιστορήματά του: μοναχικοί ντετέκτιβ που προοικονομούν 
τον Φίλιπ Μάρλοου, καλοί και κακοί αστυνομικοί, πληροφοριοδότες και εκτελεστές, 
διεφθαρμένοι πολιτικοί, μοιραίες ξανθιές και κοκκινομάλλες, ατμόσφαιρα νουάρ, έγκλημα, 
σεξ, τζόγος και αλκοόλ σε μεγάλες δόσεις. 

Κυκλοφορούν οι δύο πρώτες συλλογές με τις μικρές ιστορίες του μεγάλου 
κλασικού της αστυνομικής λογοτεχνίας. 

ISBN: 978-960-04-3923-6 • Σελ.: 400 • Τιμή: 18,00 €

ΠΙΤΕΡ ΜΕΪ
Οι κυνηγοί των Χάιλαντς

Μετάφραση: Μάρω Φιλίππου

Παραπλανητικές ενδείξεις, ψυχολογικά παιχνίδια, μια αίσθηση απειλής στο μουντό ουρανό 
των Χάιλαντς. Ένα αστυνομικό θρίλερ που κρατά τον αναγνώστη σε αγωνία ως την τελευταία 

σελίδα. Ο Σκωτσέζος Πίτερ Μέι είναι το νέο μεγάλο όνομα του είδους. 

Αυτό είναι το πρώτο του βιβλίο που μεταφράζεται στα ελληνικά 
και αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας The Lewis Trilogy.

ISBN: 978-960-04-4199-4 • Σελ.: 464 • Tιμή: 22,00 €

ΝΤΕΝΙΣ ΛΕΧΕΪΝ
Ένα μίλι δρόμος στο σεληνόφωτο
Μετάφραση: Θωμάς Σκάσσης
Το νέο συναρπαστικό μυθιστόρημα του δημιουργού των best sellers Σκοτεινό ποτάμι 
και Το νησί των καταραμένων. Ο Ντένις Λεχέιν, κορυφαίος συγγραφέας 
της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, αφηγείται μια εκρηκτική ιστορία 
ακεραιότητας και εκδίκησης. 

«Ο Λεχέιν δικαιούται να συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους πιο ενδιαφέροντες 
και πιο προικισμένους Αμερικανούς συγγραφείς ανεξαρτήτως είδους ή κατηγορίας». 
Washington Post

ISBN: 978-960-04-4263-2 • Σελ.: 384 • Τιμή: 18,00 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΟΜ ΡΑΧΜΑΝ
Τίτλοι τέλους
Μετάφραση: Εριφύλη Μαρωνίτη

Ένα απολαυστικό μυθιστόρημα με ήρωες  τους ιδιόρρυθμους, αγχωτικούς, αξιαγάπητους 
ανθρώπους που εργάζονται σε μια αγγλόφωνη εφημερίδα η οποία έχει την έδρα της στη Ρώμη. 
Για τους εργαζόμενους της εφημερίδας τα αληθινά πρωτοσέλιδα είναι οι προσωπικές τους ζωές. 
Οι ήρωες του βιβλίου αγωνίζονται να αντισταθούν στις προσωπικές και στις επαγγελματικές 
πιέσεις που απειλούν να καταστρέψουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.   

«…Εκπληκτικό… έξυπνο και με αριστοτεχνικά σχεδιασμένη πλοκή… σπαρταριστές 
περιγραφές για τους επαγγελματίες της δημοσιογραφίας, και μια γλώσσα αιχμηρή 
αλλά και τρυφερή συνάμα…» - New York Times

ISBN: 978-960-04-4199-4 • Σελ.: 464 • Tιμή: 17,00 € 

ΒΑΛΕΡΙΟ ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΣΤΙ
Τορτούγα. Η πολιτεία των πειρατών

Μετάφραση: Στέφανος Δημητριάδης

Το 1685, οι μέρες της αδελφότητας την οποία έχουν συγκροτήσει κάποιοι πειρατές 
που παραμένουν πιστοί στον Βασιλιά της Γαλλίας, με την ονομασία Aδελφοί της Aκτής, 
είναι μετρημένες. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ έχει συνάψει ειρήνη με την Ισπανία, και τα κούρσα 

των φλιμπουστιέρων της Καραϊβικής που έχουν ορμητήριο την Τορτούγα δεν είναι πλέον 
ευπρόσδεκτα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Πορτογάλος λοστρόμος Ροζέριο ντε Κάμπος, 

πρώην ιησουίτης με σκοτεινό παρελθόν, αιχμαλωτίζεται από τον κυβερνήτη των πειρατών Λορενσίγιο 
και στρατολογείται διά της βίας. Ο Ροζέριο συμμετέχει στην τελευταία μεγάλη περιπέτεια των πειρατών 

της Τορτούγα: την αιματηρή άλωση της πόλης του Καμπέτσε, στις μεξικανικές ακτές. 

Μια συναρπαστική πειρατική περιπέτεια.

ISBN: 978-960-04-4279-3 • Σελ.: 408 

ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΦΩΚΝΕΡ
Καθώς Ψυχορραγώ 

Μετάφραση: Μένης Κουμανταρέας

Ένας πατέρας και τα πέντε παιδιά του – τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι – μαστορεύουν 
το κιβούρι της πεθαμένης γυναίκας του και μητέρας τους για να το μεταφέρουν από 

τη μια άκρη στην άλλη της επαρχίας Γιοκναπατάουφα του Αμερικάνικου Νότου, μέσα 
από χίλιες περιπέτειες, κινδύνους και κωμικοτραγικά περιστατικά, όπου η βρωμιά και 

η απανθρωπιά που συγκλόνιζαν το Νότο δίνονται ανάγλυφα. 

«Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφραστική δυσκολία που προκύπτει κατά την 
απόδοση στα ελληνικά τόσο απαιτητικών κειμένων, είναι ευτυχής η συγκυρία 

της επανέκδοσης της διάσημης νουβέλας Καθώς ψυχορραγώ, στην κλασική 
μετάφραση του Μένη Κουμανταρέα». - Ντόρα Μακρή, Καθημερινή

ISBN: 978-960-04-4215-1 • Σελ.: 304 • Τιμή: 16,00 €

ΤΖΑΙΗΜΣ ΤΖΟΫΣ
Οδυσσέας
Μετάφραση: Σωκράτης Καψάσκης

Επετειακή επανέκδοση του αριστουργήματος του Τζαίημς Τζόυς  με σκληρό εξώφυλλο. 

Ο Οδυσσέας (1922), «έργο μπροστά από την εποχή του, αλλά και από κάθε άλλη εποχή», 
έφερε επανάσταση στην τεχνική της αφήγησης. Ο Τζόυς δεν δίστασε να πειραματιστεί, ανά κεφάλαιο, 
με όλες σχεδόν τις γνωστές αφηγηματικές φόρμες και τα είδη της λογοτεχνίας (πρόζα, ποίηση, θέατρο, 
φάρσα, ρομάντζο, κ.λπ.). Σήμερα χαιρετίζεται από την κριτική ως το έργο που καθόρισε την περίοδο 
του μοντερνισμού και ως το απόλυτο λογοτεχνικό αριστούργημα του 20ού αιώνα 
ως ένα «υπερκείμενο που ακυρώνει κάθε άλλο μυθιστόρημα».

ISBN: 978-960-04-4267-0 • Σελ: 824 • Τιμή: 44,00 €

Κυκλοφορεί και με μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-960-04-0388-6 • Τιμή: 33,63 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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TIM JACKSON
Ευημερία χωρίς ανάπτυξη. Ένα εναλλακτικό μοντέλο διεξόδου από την κρίση

Ο κορυφαίος οικονομολόγος και σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Tim Jackson 

υποδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης της ευημερίας – οικονομικής και, κατ’ επέκταση, 
κοινωνικής – αναλύοντας μέτρα και ιδέες που ξεφεύγουν από τα τυποποιημένα όρια των υφιστάμενων 
οικονομικών μοντέλων που προωθούν αλόγιστα την υπερ-ανάπτυξη. Η πρότασή του είναι ένα βιώσιμο 

οικονομικο-κοινωνικό πρόγραμμα με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

«Απαραίτητο ανάγνωσμα… πρωτότυπο και περιεκτικό». -Anthony Giddens, LSE

ISBN: 978-960-04-4253-3 • Σελ.: 328 • Τιμή: 18,00 €

CLIVE PONTING
Η πράσινη ιστορία του κόσμου
Το παγκόσμιο μπεστ σέλερ του Clive Ponting αποτελεί μια συναρπαστική αφήγηση του τρόπου 
με τον οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια καταστρέφουμε το περιβάλλον, μια αποτίμηση της κρίσης 
που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και των προβλημάτων στα οποία πρέπει να βρούμε λύση.

«Πρωτοποριακό... ένα βιβλίο ικανό να ανταγωνιστεί τα καλύτερα αμερικανικά δημιουργήματα 
σε αυτό τον τομέα... Ο Clive Ponting καταπιάστηκε με ένα τρομακτικά δύσκολο έργο και τα έβγαλε 
πέρα με αξιοσημείωτη επιτυχία».  Times Literary Supplement
«Αν υπάρχει ένα βιβλίο ικανό να κάνει τους αισιόδοξους να σαστίσουν, τους κυνικούς να σιωπήσουν 
και τους αδαείς να διαφωτιστούν, αυτό είναι το παρόν».  Observer

ISBN: 978-960-04-4193-2 • Σελ.: 648  • Τιμή: 22,00 €

DESMOND MORRIS 
Ανθρώπινος ζωολογικός κήπος
Στον Ανθρώπινο ζωολογικό κήπο ο Desmond Morris τοποθετεί τον άνθρωπο στο αστικό περιβάλλον, 
ένα περιβάλλον οικείο και εξωτικό, φιλόξενο και ταυτόχρονα επικίνδυνο, και καταγράφει 
με επιστημονική ακρίβεια  τις αντιδράσεις του σε συνθήκες πίεσης και άγχους. 
Πόσο πιο ελεύθερος είναι άραγε ο άνθρωπος του προστατευμένου αστικού 
περιβάλλοντος από τα ζώα του περίκλειστου ζωολογικού κήπου;

Η συνέχεια του μπεστ σέλερ Ο γυμνός πίθηκος, που έχει πουλήσει περισσότερα 
από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. 

ISBN: 978-960-04-4175-8 • Σελ.: 320 • Τιμή: 16,50 €

CLIFFORD A. PICKOVER
Τα μαθηματικά του Οζ

Στα Μαθηματικά του Οζ, ο γνωστός συγγραφέας Dr. Clifford A. Pickover, 
συντροφιά με την Ντόροθι και τον Δρα Οζ, εξερευνούν ένα ευρύτατο πεδίο αριθμών, 

το οποίο εκτείνεται από τους κυκλικούς αριθμούς πρώτης τάξης μέχρι άγνωστους, 
εξωτικούς αριθμούς όπως είναι ο αριθμός της Λεγεώνας, που είναι τόσο μεγάλος ώστε κάνει 
το ένα τρισεκατομμύριο να ωχριά μπροστά του. Γεωμετρία και ακολουθίες, σειρές, σύνολα, 

διατάξεις, πιθανότητες, θεωρία αριθμών, μαθηματικά προβλήματα γύρω από τον φυσικό κόσμο. 
Τα Μαθηματικά του Οζ είναι μια διασκεδαστική εισαγωγή στην ιστορία των αριθμών και στο ρόλο 

που αυτοί διαδραματίζουν στα σύγχρονα παίγνια, στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στην καθημερινή ζωή. 

«Προσθέστε δύο δόσεις Ισαάκ Ασίμοφ, και από μια δόση Μάρτιν Γκάρντνερ και Καρλ Σαγκάν, 
και θα έχετε τον Clifford Pickover, έναν από τους πιο διασκεδαστικούς και βαθυστόχαστους

 συγγραφείς της εποχής μας.» Michael Shermer, αρχισυντάκτης του περιοδικού Skeptic

ISBN: 978-960-04-4180-2 • Σελ.: 440 • Τιμή: 22,00 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΟΜ STANDAGE
Η ιστορία του κόσμου σε 6 πιάτα
Στην Ιστορία του κόσμου σε 6 πιάτα, ο Tom Standage, συγγραφέας του μπεστ σέλερ 
Η ιστορία του κόσμου σε 6 ποτήρια, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους τα κυρίαρχα συστατικά 
της καθημερινής τροφής, όπως τα σιτηρά, τα μπαχαρικά και η πατάτα, άλλαξαν το ρου της ιστορίας. 
Ο Standage γράφει μια αντισυμβατική, όσο και χορταστική ιστορία της ανθρωπότητας.

«Ένα εκπληκτικό, καλογραμμένο χρονικό για ένα ανεξερεύνητο 
πεδίο της Ιστορίας». -Financial Times

ISBN: 978-960-04-4251-9 • Σελ.: 336 • Τιμή: 19,90 €

BERNARD-HENRI LÉVY 
Φιλοσοφικές διαμάχες 

Η εξέλιξη της φιλοσοφίας μέσα από τις «κόντρες» των μεγάλων στοχαστών                                       
Στο βιβλίο αυτό ο διάσημος Γάλλος φιλόσοφος επιχειρεί να αποτυπώσει την εξέλιξη 

της φιλοσοφίας μέσα από τις πνευματικές διαμάχες των μεγάλων στοχαστών. 
Παράλληλα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους στοχαστές 

που επηρέασαν την κοσμοαντίληψή του. 

ISBN: 978-960-04-4277-9 • Σελ.: 144 • Τιμή: 12,00 €

Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge
Επιμέλεια έκδοσης: Robert Audi 

Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Καίμπριτζ θεωρείται το πλέον έγκυρο λεξικό φιλοσοφίας στον κόσμο. 
Συγκροτείται από 4.727 λήμματα φιλοσοφίας, γραμμένα από 440 κορυφαίους συγγραφείς-επιστήμονες 

και μεταφρασμένα από 16 Έλληνες ειδικούς. Προσφέρει στον αναγνώστη την πλουσιότερη, πληρέστερη 
και πιο επικαιροποιημένη μελέτη των σημαντικότερων ιδεών και θεωριών που ανέπτυξαν οι μείζονες φιλόσοφοι 

στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος, καθώς και των φιλοσοφικών ρευμάτων που έχουν αναδυθεί από την εποχή της 
αρχαιότητας έως τις μέρες μας. Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Καίμπριτζ  καλύπτει όλο το φάσμα της Φιλοσοφίας, από την αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία έως και τα αναπτυσσόμενα πεδία της Φιλοσοφίας του Νου και της Εφαρμοσμένης Ηθικής. Ταυτόχρονα, 
το λεξικό δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση της δυτικής φιλοσοφίας, αλλά στις σελίδες του περιλαμβάνονται εκτενή 

λήμματα για την ιαπωνική, την αραβική, την ισλαμική, την αφρικανική και τη νοτιοαμερικανική φιλοσοφία. 

«Πιθανότατα το καλύτερο λεξικό φιλοσοφίας που έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα…» -Richard Rorty
«Ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα…» -Alasdair MacIntyre

ISBN: 978-960-04-4227-4 • Σελ.: 1384 • Τιμή: 69,50 €

JULIA KRISTEVA
Ιστορίες αγάπης. Μια ψυχαναλυτική ματιά στον έρωτα
Στο πιο προσωπικό βιβλίο της, η διάσημη θεωρητικός και ψυχαναλύτρια αποπειράται να διερευνήσει 
ένα από τα πιο δύσκολα ανθρώπινα θέματα: τον έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις του. 
Με τις ιστορίες αυτές η Κρίστεβα επιχειρεί να συνθέσει μια νέα φιλοσοφία του έρωτα.
«Όσο πίσω κι αν γυρίζω αναπολώντας τους έρωτές μου, δυσκολεύομαι να μιλήσω γι’ αυτούς. 
Τούτη η έξαψη βρίσκεται πέραν του ερωτισμού, ως υπέρμετρη ευτυχία αλλά και καθαρή 
οδύνη: αμφότερες μετατρέπουν τις λέξεις σε πάθος. Η ερωτική γλώσσα είναι αδύνατη, 
ανεπαρκής, έντονα υπαινικτική τη στιγμή που θα τη θέλαμε άμεση, στο μέτρο του δυνατού […] 
αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ είναι ένα είδος φιλοσοφίας του έρωτα.» Τζούλια Κρίστεβα 

ISBN: 978-960-04-4245-8 • Σελ.: 512  • Τιμή: 22,00 €

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΕΞΙΚΑ
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MICHAEL POLLAN
Διατροφή. Μύθοι και προπαγάνδα

Γιατί βλέπουμε μόνο το ασβέστιο όταν κοιτάζουμε ένα ποτήρι γάλα; Γιατί στη σαρδέλα 
βλέπουμε μόνο το Ω3 και στα φρούτα τις αντιοξειδωτικές ουσίες τους; Επειδή ζούμε στον αιώνα 

της διατροφολογίας. Κι όμως… Αφότου η παράδοση έδωσε τη θέση της στην επιστήμη 
και στο μάρκετινγκ, δεν είμαστε πιο υγιείς. Το αντίθετο, μάλλον. Ο Michael Pollan αποδομεί 
έναν προς έναν τους μύθους των δογματικών διατροφολόγων και προτείνει έναν εντελώς 

διαφορετικό τρόπο διατροφής. Συνθέτει έτσι ένα φρέσκο, ξεκάθαρο, απλό, 
συχνά χιουμοριστικό αλλά απόλυτα σοβαρό διατροφικό μανιφέστο.

ISBN: 978-960-04-4197-0 •Σελ.: 304 • Τιμή: 18,00 €

LAWRENCE E. JOSEPH 
Αποκάλυψη 2012. Μια επιστημονική ματιά για το τέλος του πολιτισμού
Σ’ αυτό το ακαταμάχητα διασκεδαστικό βιβλίο ο Laurence E. Joseph θα σας κάνει να ξανασκεφτείτε 
τα σχέδιά σας για το μέλλον, καθώς εξηγεί γιατί το έτος 2012 ίσως να είναι πιο ταραχώδες, 
καταστροφικό και, πολύ πιθανόν, πιο αποκαλυπτικό από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Σύμφωνα με το συγγραφέα, τα φαινόμενα που θα συμβούν θυμίζουν Αποκάλυψη: ανωμαλίες στο μαγνητικό 
πεδίο της Γης, ρεκόρ σε αριθμό και ένταση ηλιακών καταιγίδων που θα σφυροκοπήσουν τη Γη με κοσμική 
ακτινοβολία, μαζικές φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί και τυφώνες. Οι Μάγια, οι απόλυτοι Φύλακες 
του Χρόνου, προβλέπουν ότι όλα θα έχουν τελειώσει το 2012.

ISBN: 978-960-04-4259-5 • Σελ.: 424 • Τιμή: 22,00 €

AGNI YOGA
Καρδιά (1932)

Η καρδιά και μόνο η καρδιά μπορεί να οδηγήσει στα πιο θαυμαστά επιτεύγματα. 
Γιατί, χωρίς την καρδιά, τι μπορεί να επιτύχει κανείς – Ποιότητα; Ενθουσιασμό; 

Αφοσίωση; Κουράγιο; Η καρδιά ανάβει τα ωραιότερα πυρά, η καρδιά, που τα αόρατα 
νήματά της μας δένουν με το Κόσμο. Η Άγκνι Γιόγκα είναι ο δρόμος της καρδιάς.

ISBN: 978-960-04-4288-5 • Σελ.: 448 • Τιμή: 20,00 €

GUSTAV DAVIDSON 

Λεξικό των Αγγέλων. Περιλαμβάνει και τους  Έκπτωτους Αγγέλους.

Η πιο ολοκληρωμένη καταγραφή των αγγέλων και του κόσμου τους. Έργο πολυετούς έρευνας, 
το εικονογραφημένο λεξικό του GUSTAV DAVIDSON  έχει συνταχτεί ύστερα από αναδρομή σε πολυποίκιλες πηγές.
Ποια είναι αυτά τα ιερά όντα που στέκουν μπροστά στον Θεό; Τα έχει εντοπίσει κάποιος σχολιαστής της Βίβλου; 
Μήπως είναι του τάγματος των σεραφείμ, των χερουβείμ, των αρχών, των ισχύων; Και είναι πάντα οι ίδιοι αυτοί επτά 
που απολαμβάνουν το προνόμιο και την υπεροχή της στενής εγγύτητας στο θρόνο της Δόξας; Και γιατί επτά; 
Μήπως οι επτά πλανήτες ήταν το πρότυπό τους; Ή μήπως η ιδέα προέρχεται από το πασίγνωστο κεφάλαιο 
του Ιεζεκιήλ 9, 2-11 που δίνει την τρομακτική εικόνα των έξι «ανδρών» και ενός έβδομου «ντυμένου με λινά», 
τους οποίους ο Θεός κάλεσε στην Ιερουσαλήμ για «να σφάξουν δίχως οίκτο»; Ερωτήματα προκλητικά, που εγείρουν 
ακόμη και το δέος, τα οποία ένιωσα ότι δεν θα έπρεπε να μείνουν αναπάντητα. Στην αρχή νόμιζα ότι οι άγγελοι, 
οι επώνυμοι άγγελοι, μπορούσαν να βρεθούν μόνο στη Βίβλο. Σύντομα έμαθα ότι, αντιθέτως, η Βίβλος ήταν 
το τελευταίο μέρος όπου θα έπρεπε να τους ψάξω. Είναι αλήθεια ότι οι άγγελοι αναφέρονται αρκετά συχνά τόσο 
στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν ονοματίζονται, εκτός από δύο ή τρεις περιπτώσεις. Ουσιαστικά 
όλοι οι επώνυμοι άγγελοι σε αυτή τη συλλογή έχουν συλλεχθεί από πηγές εκτός των Γραφών. - GUSTAV DAVIDSON  

ISBN: 978-960-04-4294-6 • Σελ.: 436 • Tιμή: 27,50 €

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΕΞΙΚΑ
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ΠΑΙΔΙΚΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ (κείμενα και ζωγραφιές)

Σειρά: Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ 

1. Το πρώτο Χμ που είδα!
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!

ΙSBN: 978-960-04-4300-4 • Σελ. 104 • Τιμή: 9,90 €

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!

ΙSBN: 978-960-04-4299-1 • Σελ. 112 • Τιμή: 9,90 €

ISBN: 978-960-04-4236-6

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4239-7

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4238-0

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4249-6

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4237-3

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4240-3

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4235-9

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ISBN: 978-960-04-4250-2

Σελ.: 128 • Tιμή: 7,50 €

ΕΣΥ ΑΚΟΜΑ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΥ;

ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μια νέα πρωτότυπη 
σειρά βιβλίων 
που γράφτηκε 
για να κάνει τα παιδιά 
να αγαπήσουν 
το διάβασμα 
και το γράψιμο.

από 
6 

ετών

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

Τζερόνιμο Στίλτον
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ΠΑΙΔΙΚΑ

ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ
Γκντουπ! Το μυστικό ημερολόγιο της Λίνας 

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 €

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η μπάλα της ζωής τους
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. 
Ανάμεσά 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 • Tιμή: 9,90 €                       a

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ
Μια φλόγα στο σκοτάδι. 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.

ISBN: 978-960-04-4243-4  • Σελ.: 80 • Tιμή: 6,50 €

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
3. Η Πριγκίπισσα των Εφτά Θαλασσών

Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος

Στο τρίτο βιβλίο της ξεκαρδιστικής σειράς «Αταξίες στην τάξη» 
ο Πάνος και οι συμμαθητές του δεν κάνουν αταξίες στην τάξη 

αλλά...στην εκδρομή.
ISBN: 978-960-04-4203-8 • Σελ.: 96 • Tιμή: 7,00 € 

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

1. Η στοιχειωμένη αίθουσα
ISBN:978-960-04-4201-4 • Σελ.: 96 • Tιμή: 7,00 €

2. Να τοι οι πρωταθλητές
ISBN:978-960-04-4202-1 • Σελ.: 96 • Tιμή: 7,00 €

από 
9 

ετών

από 
9 

ετών

από 
10 

ετών

από 
10 

ετών
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ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Η αλφαβήτα της εφηβείας. Μυθιστόρημα για εφήβους και όχι μόνο

Σειρά: Teen Book Lovers
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.

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

ΡΟΜΠΙΝ ΠΑΛΜΕΡ
Με εκτίμηση, Λούσι Μπ. Πάρκερ

1. Συνηθισμένο κορίτσι εναντίον σούπερσταρ
Σειρά: Teen Book Lovers 

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!

                       ISBN: 978-960-04-4296-0 • Σελ. 264

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

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ
SOS Κορίτσι σε κρίση 
Σειρά: Teen Book Lovers
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; Να δει με άλλο μάτι τη Δωροθέα, τη χοντρούλα συμμαθήτρια 
που όλοι σνομπάρουν; Να πιάσει δουλειά ως... νταντά της στριμμένης γριάς γειτόνισσας που αλλάζει 
τις οικιακές βοηθούς σαν τα πουκάμισα; Ή μήπως μπορεί ο Σωτήρης, ο γοητευτικός φοιτητής-ταξιτζής 
που τη φλερτάρει, να τη σώσει βγάζοντάς την από τη δύσκολη θέση;

Η πορεία μιας έφηβης προς την ωριμότητα, δοσμένη με το γνωστό 

ανάλαφρο χιούμορ της Λένας Μερίκα.

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

ΧΕΡΜΙΕΝ ΣΤΕΛΜΑΧΕΡ
Πρίγκιπας ή βάτραχος;

Σειρά: Teen Book Lovers
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...

ISBN: 978-960-04-4244-1 • Σελ: 216 • Τιμή: 9,50 € 

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 €

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΦΑΝΗ
Κάτω τα χέρια από τα όνειρά μου
Εικαστικά: Ελένη Ρουφάνη

Από το πατάρι με τα ζωντανά μυστικά μέχρι το κέντρο της πόλης και την άκρη 
του σύμπαντος, 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.

ISBN: 978-960-04-4266-3 • Σελ.: 160 • Τιμή: 9,50 €
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Εκδοτικό
Τ  210 3809712
F  210 3302655
E  books@kedros.gr

Πωλήσεις
Τ  210 3802007
F  210 3831981
E  sales@kedros.grfacebook.com/kedros.gr twitter.com/#!/ekdoseis_kedros

www.kedros.gr
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, 106 78 ΑΘΗΝΑ




