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η πρώτη συνάντηση των παιδιών µε το βιβλίο,
µέσα από απλές, όµορφα εικονογραφηµένες ιστορίες
που προσελκύουν το ενδιαφέρον
και εξάπτουν τη φαντασία

H εικόνα είναι
της Ναταλίας Καπατσούλια
από το βιβλίο της Έρης Ρίτσου
«Η μαύρη πεταλούδα».

από 3 ετών

4

από 3 ετών

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΗΣ
ΙΔΙΑΣ

25X25 • σελ. 34 • τιμή 9,13 €

25X25 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

25X25 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

σοφια ζαραµπουκα

25X25 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

25X25 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ για παιδια
Σειρα 5 Βιβλιων
H Σοφία Zαραµπούκα, µε τις πολύχρωµες, ολοσέλιδες,
όλο χιούµορ ζωγραφιές της και µε πολύ απλά λόγια,
διηγείται στα µικρά παιδιά την υπόθεση από µερικές
κωµωδίες του σατιρικού ποιητή. Mιλάει για το ∆ιόνυσο
που κατέβηκε στον Άδη να φέρει πίσω τον Eυριπίδη,
για την Eιρήνη και τη Λυσιστράτη τονίζοντας
το αντιπολεµικό τους πνεύµα, για τους Όρνιθες,
για τον Πλούτο...

TIM HTIKH ∆IAKPIΣH AΠO THN EΠITPOΠH
TOY BPABEIOY ANTEPΣEN
Ποιο ζώο είναι καταλληλότερο για να γίνει
αρχηγός των ζώων; Το πιο έξυπνο,
ή το πιο δυνατό;

25X25 • σελ. 28 • τιμή 9,13 €

ΤΟ ΒΡΩµοχωρι
Ήταν µια φορά ένα χωριό τόσο βρώµικο
που οι γείτονες του ’χαν βγάλει το όνοµα.
Το λέγαν Βρωµοχώρι.
Τους µεγάλους δεν τους πείραζε αυτό.
Τα παιδιά όµως ναι, κι έτσι αποφάσισαν
να κάνουν κάτι για το χωριό τους!

21X28 • σελ. 21 • τιμή 5,58 €

24X24 • σελ. 30 • τιμή 9,13 €

ΣΤΟ δασοσ

ΠΕΤΑΕΙ πεταει
Η Σοφία κι ο Γιώργος δένουν
τα µπαλόνια τους στο καλάθι της
µπουγάδας, κι αυτό πετάει… πετάει…
πάνω από την Αθήνα.

10X12 • σελ. 18 • τιμή 6,59 €

20X20 • σελ. 50 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 12 • τιμή 5,58 €

ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΠETEIEΣ TOY ΦΛIT
Σειρα 4 Βιβλιων:	
O Φλιτ πάει για ψάρεµα
O Φλιτ πάει κρουαζιέρα
O Φλιτ πάει σχολείο
O Φλιτ ταξιδεύει

4 πρωτότυπα βιβλία µε τις απίθανες
περιπέτειες του Φλιτ, του πονηρού γάτου.
Οι σελίδες τους γίνονται
µια µεγάλη γιρλάντα για το δωµάτιό σου!

Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΝΟΥΛΑ
Η κυρία Αννούλα µένει σ’ ένα
διαµέρισµα µιας πολυκατοικίας.
Εκεί µένω κι εγώ, ο ποντικός
ο Γιάννης, όµως στο κάτω πάτωµα.Είµαι ερωτευµένος µαζί
της, που θα πει ότι την αγαπάω
πολύ. Λιγάκι ίσως πιο πολύ από
πολύ.

20X20 • σελ. 12 • τιμή 8,12

24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΝΙΑΟΥ
Μια τρυφερή ιστορία για ένα γατάκι
και ένα κοριτσάκι. Σε κάθε σελίδα
υπάρχει και συνοπτικό κείµενο
για τα πολύ µικρά παιδιά.

Η ΜΗΛΙΑ του βασιλια
ΜΙΑ σταλιτσα
Μια ιστορία χωρίς λόγια,
µε εικόνες που λένε πολλά…
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ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Διασκευή και εικονογράφηση: Σοφία Ζαραμπούκα
Θαυµάσια εικονογραφηµένο λαϊκό παραµύθι.
Mιλάει για το αντρειωµένο µικρό βασιλόπουλο
που, πηγαίνοντας να βρει τον κλέφτη της µηλιάς,
πολεµάει και νικάει δράκους και λευτερώνει
πεντάµορφες βασιλοπούλες.

21X28 • σελ. 36 • τιμή 10,14 €

σοφια
ζαραµπουκα

20X20• σελ. 12 •τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 12 • τιμή 5,58 €

από 3 ετών

23X22 • σελ. 36 • τιμή 8,62 €

24X24 • σελ. 54 • τιμή 12,17 €

από 3 ετών

19X20 • σελ. 96 • τιμή 12,17 €

6

ειρηνη νακου
ΜΙΚΡΕΣ ιστοριεσ

γιωργοσ ιωαννου
Ο ΠΙΚΟΣ και η πικα

µανOλησ µαυρολεων
ΤΟ ΑΦΗΡηµενο αστερι

Εικονογράφηση από παιδιά

Eικονογράφηση: Kατερίνα Bερούτσου

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

βραβειο γυναικειασ
λογοτεχνικησ συντροφιασ

Τα δυο καρακαξάκια καθόλου
δεν κακόπεσαν. Το ανθρώπινο χέρι που τα
πήρε απ’ τη φωλιά τους ήταν πραγµατικά
στοργικό, αλλά δεν µπορούµε βέβαια
να του δώσουµε συγχώρηση, όσο καλούς
σκοπούς κι αν είχε.
Ένα τρυφερό παραµύθι γραµµένο
από έναν από τους κορυφαίους
Νεοέλληνες συγγραφείς.

Όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού ανάβουν το φως
τους τη νύχτα και το σβήνουν την ηµέρα.
Γιατί την ηµέρα µόνο ο Ήλιος πρέπει να
φέγγει στον ουρανό. Tι γίνεται, όµως, αν
κάποιο αστέρι ξεχάσει να σβήσει το φως
του όταν ξηµερώσει; Kαι πώς, άραγε,
λέγεται το Φεγγάρι σ’ όλες τις γλώσσες του
κόσµου; Mια ιστορία µαγική, φανταστική
που εξηγεί – αλλά µπορεί και να παρεξηγεί
– πώς το Φεγγάρι, από αστέρι µακρινό,
αφηρηµένο και λιγάκι αλλοτινό, κοντά στον
Ήλιο ήρθε και στη Γη...

Oι ιστορίες του, απλές, κάνουν τα παιδιά
να γνωρίσουν το περιβάλλον τους
και να καταλάβουν βασικές έννοιες.
H εικονογράφησή του, από παιδιά 4-8
χρονών, είναι χαριτωµένη,
γεµάτη απλότητα και δροσιά.

23X22.5 • σελ. 48 • τιμή 12,68 €

23X22 • σελ. 36 • τιμή 10,14 €

23X22 • σελ. 36 • τιμή 10,14 €

Γιάννης Κοντοσ

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
TOY KAΛOY MAΓOY
Εικονογράφηση: Φαίδων Πατρικαλάκις
Το βιβλίο αυτό το δημιούργησαν
ο Γιάννης Κοντός και ο Φαίδων
Πατρικαλάκις, βάζοντας τον καλό μάγο
να βοηθά παιδιά και ζώα. Είναι αλληγορικό
και βαθιά ανθρώπινο. Με δυο λόγια τα
παραμύθια αυτά δείχνουν πώς πρέπει
να είμαστε: αγαθοί και καλοί.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Εικονογράφηση: Αλέκος Φασιανός
Τα παιδιά περιµένουν τις γιορτές των
Χριστουγέννων – τις χειµωνιάτικες γιορτές –
µε ανυποµονησία. Είναι φωτεινές, είναι
χαρούµενες. Τις γιορτές αυτές περιµένει
και ο Γιαννάκης, ο ήρωας του βιβλίου,
µαζί µε τα ζιζάνια και τα καλικαντζαράκια!
Αυτό το βιβλίο δηµιούργησαν ο Γιάννης Κοντός
και ο Αλέκος Φασιανός µε αγάπη
για το παιδί και τους κόσµους του.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ο µικροσ ιπποποταµοσ
Eικονογράφηση: ∆ηµήτρης Mυταράς
επαινοσ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

Τι συµβαίνει όταν ένας µικρός ιπποπόταµος
το σκάει από το ζωολογικό κήπο και πηγαίνει
βόλτα στην Αθήνα; Βλέπει πολλά και
διάφορα και µπλέκει σε ένα σωρό
περιπέτειες, που θα τις διαβάσετε στο
βιβλίο… Το βιβλίο αυτό δηµιούργησαν
ο Γιάννης Κοντός και ο ∆ηµήτρης Μυταράς
µε αγάπη για τα παιδιά και τα ζώα.

από 3 ετών

σοφια µαντουβαλου

7

ΜΙΑ ΜΥΓΑ µε τακουνια
Σειρά 7 Βιβλίων
Εικονογράφηση: ∆έσποινα Καραπάνου

21X24 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

Σειρά που παρουσιάζει
στα µικρά παιδιά
τα γράµµατα και τους
φθόγγους.

Αυτά τα βιβλία τα διαβάζεις αργά και δυνατά
για να ακούσεις µε τα ίδια σου τα αυτιά
πόσο έξυπνη είναι η γλώσσα όταν µιλά.

21X24 • σελ. 32 • τιμή 7,61 €
21X24 • σελ. 32 • τιμή 7,61 €

21X24 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

21X24 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

την ταυροµάχο Ευγενία

21X24 • σελ. 32 • τιμή 7,61 €

· Μια µύγα µε τακούνια γαργαλάει δυο ρουθούνια
· Μια φαντασµένη κατσαρίδα φοράει περούκα µε κοτσίδα
· Μια µισότρελη τσαγιέρα τραγουδάει στην µπανιέρα
· Μια ψηλοτάκουνη ψιψίνα ψάρια ξυρίζει στην κουζίνα
· Ο γάιδαρος Κοκός ο μεγάλος από σόι αοιδός
· Τρεις ιπποπόταµοι ιππότες φοράνε µαύρες ρεντιγκότες
· Ο ταύρος Ζαχαρίας κυνηγάει µε µανία

21X24 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

Αν ακόµα δεν διαβάζεις
γρήγορα θα καταλάβεις
πως η γλώσσα
µε τους ήχους της γελά!

από 3 ετών

88

αλεξησ κυριτσοπουλοσ
ίδιου

25X25 • σελ. 50 • τιμή 10,14 €

του
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ΤΟ ΠΑΡΑµυθι
µε τα χρωµατα

για χειµωνα και καλοκαιρι
Ένα µικρό – αληθινό κοµψοτέχνηµα –
βιβλίο. Eικόνες και λόγια δένονται σε
µια τρυφερή ιστορία αγάπης ανάµεσα
σ’ ένα πουλάκι κι ένα ψαράκι.

ΤΟ ΑΣΠPO AΛOΓO
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Mια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα τόσο
µικρό νησάκι που δεν το ’γραφε ο
χάρτης. Παίρνουµε φόρα και ξαφνικά
ένας ιππότης µε το άσπρο άλογο µας
ανοίγει το δρόµο µέχρι την άκρη του
κόσµου, δηλαδή απέναντι.

Tο ουράνιο τόξο έφυγε, γιατί δεν του
έδιναν σηµασία. Kαι πήρε κι όλα τα
χρώµατα µαζί του. Kι όλα έγιναν
άσπρα, γκρίζα και µαύρα.
Tρία παιδιά ξεκίνησαν να το βρουν
και να το φέρουν πίσω.
Θα τα καταφέρουν;

12X13 • σελ. 80 • τιμή 8,62 €

12X17 • σελ. 60 • τιμή 6,08 €

19.5X28 • σελ. 64 • τιμή 9,14 €

10X13 • σελ. 60 • τιμή 7,61 €

ΕΝΑ ΠΑΡΑµυθακι

Ο ΠΑΡΑµυθασ
στον γλυκοµαγο
O Παραµυθάς χάρη στο µαγικό του
γελεκάκι µπορούσε να πετάει.
Mια µέρα που καθόταν πάνω
σ’ ένα συννεφάκι, είδε το γλυκοµάγο
να περνά σαν αστραπή µε τον
υπεραυτόµατο πύραυλό του,
που αντί για γκάζι έβγαζε καραµέλες.
Tον ακολούθησε και βρέθηκε
στο σοκολατένιο κάστρο που
ήταν γεµάτο γλυκά...

ΚΡΥΦΤΟ
με λόγια, χρώματα
και πεταλούδα

Ένα παραµυθάκι - κρυφτό µε λόγια,
χρώµατα και πεταλούδα. Το κλασικό
βιβλίο του Αλέξη Κυριτσόπουλου
σε νέα έκδοση.

από 3 ετών

9

ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
αννα δαρδα-ιορδανιδου
ΤΑ 31 KOY∆OYNAKIA

21X28 • σελ. 72 • τιμή 15,21 €

Tι είναι τα 31 κουδουνάκια το µαθαίνουµε πολύ γρήγορα.
Έχουµε όµως ένα ενδιαφέρον, µια µικρή αγωνία, όπως πάντα στα
παραµύθια, τι θα γίνει µετά... Mετά, λοιπόν, ξετυλίγονται ωραίες
ζωγραφιές µπροστά στα µάτια µας που ζωντανεύουν
το πάρκο, τους φίλους, τους καλικάντζαρους, τα πουλιά.
Λαµπερά χρώµατα δίνουν φτερά στην ιστορία που διαβάζουµε αργά
αργά για να χαρούµε το αλογάκι, τους φίλους
και τις περιπέτειές του.
Tα 31 κουδουνάκια θα είναι, πάντως,
το µυστικό αυτής της ιστορίας.

21X25 • σελ. 72 • τιμή 16,23 €

επαινοσ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

ΜΙΑ + 5 ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσαν στο Ερέχθειο,
πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, έξι κοπέλες.
Τις προστάτευε ένα λιοντάρι, ο φύλακας του Πειραιά
(του Πόρτο Λεόνε). Μια µέρα ήρθε ένας πειρατής
αρχαιοκάπηλος, ο Ελ Γκέιν και…
Το παραµύθι αυτό ξεκίνησε από ένα δραµατικό διήγηµα
που έγραψε πριν εκατό χρόνια ο ιστορικός της Αθήνας
∆ηµήτρης Γρ. Καµπούρογλου,
µε τίτλο «Η Νεράιδα του Κάστρου».

N¤Ô

N¤· ÛÂÈÚ¿

από 3 ετών

BPAB
N
NΩ

ιστοριεσ µε προβοσκιδα
σειρα 4 βιβλιων

AKA
EIO

Oι διασκεδαστικές περιπέτειες του Λούκουλου,
του µικρού άσπρου ελέφαντα που ήταν πολύ
λιχούδης και έτρωγε ό,τι έβρισκε: παπαρούνες,
µπαλόνια, πυγολαµπίδες, βότσαλα...

14X16 • σελ. 48 • τιμή 7,87 €

Ο ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ τρωει παπαρουνεσ
Ο ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ τρωει πυγολαµπιδεσ
Ο ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ τρωει βοτσαλα
Ο ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ τρωει µπαλονια

N¤Ô

BPAB
N
Ω
N

MIA
ΔH Σ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΕµενο ελεφαντακι
N¤· ÛÂÈÚ¿
Η ΛΑΙΜΑΡΓΗ φαλαινα
Ο ΦΑΛΑΚΡΟΣ σκαντζοχοιροσ
ΤΑ ΧΡΩΜΑτιστα κορακια
N¤· ÛÂÈÚ¿
Η ΠΙΝΕΖΟβροχη
Ο ΘΑΛΑΣΣΟγιατροσ
AKA
EIO
ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ουτε ζηµια

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €
22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

7 βιβλία µε παράδοξες, έξυπνες,
ξεκαρδιστικές ιστορίες και πλούσια
εικονογράφηση, για παιδιά προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας.

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

Eικονογράφηση: Bαγγέλης Eλευθερίου

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

µακρουλα µικρουλικα
σειρα 7 βιβλιων

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

22X14 • σελ. 48 • τιμή 8,46 €

14X16 • σελ. 48 • τιμή 7,87 €

14X16 • σελ. 48 • τιμή 7,87 €

14X16 • σελ. 48 • τιμή 7,87 €

Eικονογράφηση: Aλέξης Kυριτσόπουλος

MIA
ΔH Σ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

N¤· ÛÂÈÚ¿

AΘH

10

AΘH

19X20 • σελ. 56 • τιμή 10,14 €

N¤· ÛÂÈÚ¿
N¤· ÛÂÈÚ¿

ΙΣΤΟΡΙΕΣ απο το νησι
των πYροτεχνηµατων
σειρα 11 βιβλιων

AKA
EIO

BPAB
N
Ω
N

19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,46 €
19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,46 €

19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,46 €

19X20 • σελ. 56 • τιμή 9,46 €

N¤Ô

MIA
ΔH Σ

19X20 • σελ. 36 • τιμή 9,46 €

11

AΘH

19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,46 €

από 3 ετών

Σειρά βιβλίων µε παράδοξες, έξυπνες,
διασκεδαστικές και πλούσια εικονογραφηµένες
ιστορίες, που µιλούν για ποντίκια που ψάχνουν να
βρουν πολιτείες χωρίς γάτες και φάκες, για
κροκόδειλους και δράκους, για ναυαγούς που
πλέκουν κασκόλ περιζήτητα, για µουσικόφιλους
ταύρους, για τσίρκα µε τα πιο απίθανα ζώα.

Η ΧΩΡΑ χωρισ γατεΣ
Eικονογράφηση: Nίκος Mαρουλάκης

Ο ΚΡΟΚΟδειλοσ
που πηγε στον οδοντογιατρο
Eικονογράφηση: Nίκος Mαρουλάκης

Ο ΤΑΥΡΟΣ που επαιζε πιπιζα
19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,46 €

19X20 • σελ. 36 • τιμή 9,46 €

Eικονογράφηση: Nίκος Mαρουλάκης

Ο ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ τουνελοδρακοσ
Eικονογράφηση: Aλέξης Kυριτσόπουλος

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ κοκκινοτριχησ
Eικονογράφηση: Bάλλυ Λιάπη

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Φυρδησ Mιγδησ
Eικονογράφηση: Bάλλυ Λιάπη

ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ τσιρκο του Mανολη
Eικονογράφηση: Bάλλυ Λιάπη

19X20 • σελ. 44 • τιμή 9,86 €

19X20 • σελ. 56 • τιμή 9,46 €

ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ που δεν του αρεσανE
τα ποδαρακια του
Eικονογράφηση: Bαγγέλης Eλευθερίου

Ο ΗΛΙΟΣ τησ Λιζασ
Eικονογράφηση: Bαγγέλης Eλευθερίου

Ο ΣΥΝΑχωµενοσ κοκορασ
Eικονογράφηση: Bαγγέλης Eλευθερίου

Η ΜΥΡΤΩ και το κουνουπακι
Eικονογράφηση: Mάρω Aλεξάνδρου

παυλινα παµπουδη
ΜΕ ΤΟ ενα και το δυο
Eικονογράφηση: Παυλίνα Παμπούδη

Γλυκά και ρυθµικά στιχάκια
για να µάθουν
το αλφάβητο όλα τα παιδάκια…

Tο πάρτι είχε ξεκινήσει εδώ και
ώρα και οι νόστιµες σοκολάτες
όλες µαζί, αγαπηµένες,
διασκέδαζαν αφάνταστα.
Όταν, όµως, κάνει την
εµφάνισή της µια όµορφη
άσπρη σοκολάτα, όλοι µένουν
µε το στόµα ανοιχτό...

21X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

21X28 • σελ. 32 • τιμή 8,62 €

ΛΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΙ∆Η

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας που
μαθαίνουν τους αριθμούς, την πρόσθεση
και την αφαίρεση. Ποιήματα χαριτωμένα
με χιούμορ κι ευαισθησία. Οι αριθμοί και
τα γράμματα είναι πολύ σοβαρά πράγματα
– πιο σοβαρά δε γίνεται: μ’ αυτά
φτιάχνεται ο κόσμος! Μαθαίνουμε λοιπόν
τι κάνει ο κόσμος (και γελάμε), αλλά, με
την ευκαιρία αυτή, μπορούμε να μάθουμε
και πολλά άλλα - ακόμα και να μετράμε,
ακόμα και να κάνουμε πρόσθεση και
αφαίρεση!

Mετάφραση: Kατερίνα Xαλµούκου
Eικονογράφηση: Λίντα Έντουαρντς
Για το βιβλίο αυτό έχουν επιλεγεί οι γνωστότερες
και πιο αγαπηµένες ιστορίες από την Καινή και την
Παλαιά ∆ιαθήκη. Μένοντας κοντά στο πρωτότυπο
κείµενο, η συγγραφέας απέδωσε τις ιστορίες µε
έναν τρόπο ευκολονόητο και ευχάριστο για τους
µικρούς αναγνώστες. Τα απλά αλλά περιεκτικά
κείµενα, σε συνδυασµό µε την πλούσια,
πανέµορφη και πρωτότυπη εικονογράφηση,
καθιστούν τη Βίβλο για παιδιά ενδιαφέρουσα για
όλη την οικογένεια.

21X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βεϊνόγλου

Εικονογράφηση:
Έρση Σπαθοπούλου

χεδερ αµερι
Η ΒΙΒΛΟσ για παιδια

21X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
Α Β Γ ΡΟ ΜΟΥ

Η ΛΕΥΚΗ KAI
H MAYPH ΣOKOΛATA

22X28 • σελ. 144 • τιμή 15,21 €

15X15 • σελ. 24 • τιμή 3,55 €

21X20 • σελ. 60 • τιμή 9,13 €

από 3 ετών

12

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
ΣEΛI∆A ΣYNANTA
TON KYPIO MOΛYBI

ΤΟ ΠΑΡΑΠONO TΩN
ΠAΛIΩN ΠAIXNI∆IΩN

ΤΟ ΜΟΥΤΡΩΜΕΝΟ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ

Εικονογράφηση: Λήδα Tσουχνικά

Εικονογράφηση:
Μαριάννα Μαλλιαρουδάκη

Εικονογράφηση:
Aλέξανδρος Γιάρνελλ

Ο µικρούλης αστερίας ήταν πάντα
µουτρωµένος. Ζήλευε
τ’ αστεράκια του ουρανού κι
επιθυµούσε να τους µοιάσει.
Τι γίνεται, όµως, όταν η τύχη παίζει
περίεργα παιχνίδια και
το όνειρο γίνεται πραγµατικότητα;
Ένα τρυφερό παραµύθι
για την αυτοεκτίµηση.

Γνωρίστηκαν µια µέρα του
Σεπτέµβρη, µέσα σε µια
χάρτινη σακούλα και η ζωή
τους άλλαξε για πάντα... Tο
µολύβι και η σελίδα γίνονται
ένα αχώριστο ζευγάρι, µας
χαρίζουν µοναδικές στιγµές
χαράς και δηµιουργίας και µας
δείχνουν ότι η δηµιουργικότητα
αναπτύσσεται µέσα από αγάπη
και εµπιστοσύνη.

Στο παιδικό δωµάτιο κυριαρχούσε
αναστάτωση. Όλοι, µαζί και τα
παλιά παιχνίδια, περίµεναν µε
ανυποµονησία το νέο επισκέπτη.
O επισκέπτης φτάνει, το κουτί
ανοίγει και... µια µεγάλη έκπληξη
εµφανίζεται! H συγγραφέας
προσεγγίζει µε ευαισθησία την
ανταγωνιστική σχέση µεταξύ του
νέου και του παλιού, του
σύγχρονου και του παραδοσιακού,
του µικρού και του µεγάλου.

από 3 ετών

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

13

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ
οι εποχεσ

28X21 • σελ. 30 • τιμή 12,17 €

ΦΡουτα
ΛΑΧανικα
ΛΟΥλουδια
ΑΓΡΙΟλουλουδα και βοτανα
ΤΑ ΕΛΛΗΝακια
Oι ανθρώπινες φιγούρες, τα καράβια,
τα λουλούδια και τα πουλιά που κέντησα
και ύφαναν οι κοπελιές στα προικιά τους
έγιναν ένα όµορφο παραµύθι.

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.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
των Xριστουγεννων
Ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο παραµύθι για µικρά παιδιά, µε πρωταγωνιστή
ένα σκανταλιάρικο αστεράκι που φεύγει από τον ουρανό για να πλησιάσει τη Γη…

15X16 • σελ. 34 • τιμή 4,06 €
15X16 • σελ. 34 • τιμή 4,06 €

Tυπωµένο σε χρωµατιστά φύλλα,
είναι ένα παραµύθι που παίχτηκε
από το κουκλοθέατρο «Kαληµέρα»
και µιλάει για κάτι άδεια κονσερβοκούτια
που ζούσαν ευτυχισµένα
στην Nτενεκεδούπολή τους.
14.5x15 • σελ. 176 • τιμή 12,44 €

Άλλο ένα παραµύθι από το κουκλοθέατρο
«Kαληµέρα», λέει για τις περιπέτειες που είχανε
τα ντενεκεδάκια της Nτενεκεδούπολης,
όταν βρέθηκαν µετανάστες στο Kουρδιστάν,
τη χώρα των ρολογιών.

15X16 • σελ. 34 • τιμή 4,06 €

ΝΤΕΝΕΚΕδουπολη

Tέσσερα βιβλία στα οποία,
µε πολύχρωµη εικονογράφηση
και ελάχιστο κείµενο, παρουσιάζεται
κάθε εποχή µε τα χαρακτηριστικά της
γνωρίσµατα: H άνοιξη µε τα λουλούδια
και τα πουλιά της, το καλοκαίρι µε τη
ζέστη, το θερισµό και τα φρούτα του,
το φθινόπωρο µε τον τρύγο
και τα πρωτοβρόχια, ο χειµώνας
µε τις γιορτές και τις παγωνιές.

15X16 • σελ. 34 • τιμή 4,06 €

ΣΤΟ ΚΟΥΡδισταν

16X16 • σελ. 32 • τιμή 5,02 €

Η ΑΝΟΙξη
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙρι
ΤΟ ΦΘΙνοπωρο
Ο ΧΕΙΜωνασ

25X25 • σελ. 28 • τιμή 9,13 €

25X25 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

σειρα 4 βιβλιων

από 3 ετών
ΚΙΜ ΝΤΟΝΓΚΣΟΥ
ΠΩΣ ΚΡΥΟΛΟΓΗΣΑ

N¤Ô

Eικονογράφηση: Κιμ Ντόνγκσου
Μετάφραση (από τα Aγγλικά): Αριάδνη Μοσχονά

21.5X21.5 • σελ. 48 • τιμή 14,92 €

N¤· ÛÂÈÚ¿
N¤· ÛÂÈÚ¿

MIA
ΔH Σ

AKA
EIO

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Η µαµά µού αγόρασε ένα ζεστό µπουφάν. Το φόρεσα και
κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Όταν το κοίταξα πιο προσεχτικά,
είδα ένα πούπουλο. Με πήρε ο ύπνος µε την απορία:
Πού βρέθηκε αυτό το πούπουλο; Το επόµενο πρωί
ξύπνησα συναχωµένη. Πώς κρυολόγησα;
Η µαµά λέει πως ξεσκεπάστηκα.
Μα κάνει λάθος! Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική….
Μια πρωτότυπη πρόταση από τη µακρινή Κορέα!

φραντσισκα μπιρμαν
Η ΦΙΟΝΤΟΡΑ δεν το βαζει κατω!

AΘH

Eικονογράφηση: Ζέφη Μιχαηλίδου

17,5X24,5 • σελ. 32 • τιμή 8,63 €

Eικονογράφηση: Φραντσίσκα Μπίρμαν
Mετάφραση: Πελαγία Τσινάρη

							
21X21 • σελ. 24 • τιμή 4,06 €

							

Αν δεν ξέρεις τη Φιοντόρα, ήρθε η ώρα να τη γνωρίσεις!
Είναι μια γουρουνίτσα με ροζ μαγουλάκια και ένα
κατακόκκινο φιόγκο στο κεφάλι. Η Φιοντόρα έχει μια
έξυπνη λύση για κάθε πρόβλημα.Και ποτέ δεν το βάζει
κάτω!
Ένα βιβλίο που σου δίνει θάρρος για να ξεπεράσεις
τα μικρά και μεγάλα εμπόδια που συναντάς στη ζωή σου.

21X21

21X21 • σελ. 24 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 24 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 24 • τιμή 4,06 €

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
η 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.

21X21 • σελ. 24 • τιμή 4,06 €

BPAB
N
NΩ

21X28 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

14

• σελ.

48 • τ

ιμή 4,0

6€

τα πρωτα µου
σειρα 6 βιβλιων
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ µου αριθµοι
ΤΑ ΠΡΩΤΑ µου σχηµατα
ΤΑ ΠΡΩΤΑ µου χρωµατα
ΟΙ ΠΡΩΤΕσ µου λεξεισ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ µου αντιθετα
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ µου ηχοι

Σκοπός αυτής της σειράς είναι να µυήσει παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών σε θέµατα που θα αναπτύξουν στο σχολείο. Kάθε βιβλίο
παρουσιάζει αριθµούς, σχήµατα, χρώµατα και άλλες έννοιες, σε συνδυασµό µε αντικείµενα που το παιδί θα µπορεί να αναγνωρίζει
εύκολα απ’ την έξυπνη εικονογράφηση. Σε κάθε βιβλίο, ξετυλίγεται µια σύντοµη υπόθεση που το παιδί διαβάζει σαν παραµύθι,
ενώ συγχρόνως εφαρµόζει τις έννοιες που µαθαίνει.

από 3 ετών

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

Εικονογράφηση: Pόσα Kούρτο
Mετάφραση: Aριάδνη Mοσχονά

Μια µοναδική σειρά για τον παιδικό κόσµο, ένας µοναδικός τρόπος να µιλήσουµε
στα παιδιά για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της. Στο τέλος κάθε βιβλίου
προτείνονται δραστηριότητες και παιχνίδια που προτείνονται στο τέλος κάθε βιβλίου
θα τα βοηθήσουν να εξερευνήσουν τον κόσµο τους, ενώ, χάρη στις συµβουλές που
θα διαβάσουν, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα βοηθηθούν στην προσπάθειά τους
να µιλήσουν στα παιδιά τους για θέµατα που τα απασχολούν.

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

ΑΠΟ... ΩΣ...
σειρα 6 βιβλιων

23X24 • σελ. 44 • τιμή 7,61 €

ΝΟΥΡΙΑ
ΡΟΚΑ

ΤΟ ΣΩµα σου

Η ΟΙΚΟγΕνεια

ΤΑ ΣΥΝΑΙσθΗµατα

Πού πηγαίνει το φαγητό που τρώµε;
Γιατί οι γονείς επιµένουν να τρώµε
πράγµατα που καµιά φορά δεν µας
αρέσουν; Πώς γεννιούνται τα παιδιά;
Γιατί έχουµε κόκαλα; Μέσα από τα
απλά κείµενα και τις ελκυστικές
ζωγραφιές του βιβλίου, τα παιδιά
θα βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις
τους σχετικά µε το ανθρώπινο σώµα.

Θείοι, ξαδέλφια, παππούδες,
αδέλφια… όλοι αποτελούν µέλη
της οικογένειας. Ανάµεσα στους
διαφορετικούς τύπους οικογένειας
που εµφανίζονται στο βιβλίο
(χωρισµένοι γονείς, υιοθετηµένα
παιδιά, µοναχοπαίδια και πολύτεκνες
οικογένειες, γονείς που έχουν
ξαναπαντρευτεί κ.λπ.), κάθε παιδί
θα αναγνωρίσει τη δική του.

Νιώθεις λύπη; Χαρά; Φοβάσαι;
Καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν,
ανακαλύπτουν τα συναισθήµατά τους.
Μέσα από το βιβλίο αυτό, που
παρουσιάζει µε απλό και ρεαλιστικό
τρόπο καθηµερινές καταστάσεις,
τα παιδιά θα διευκολυνθούν
στο να εκφράσουν και να
κατονοµάσουν τα συναισθήµατά τους.

ΦΟΒΑσαι;
Μια καταιγίδα, τα πυροτεχνήµατα,
τα φαντάσµατα… Όλοι µας έχουµε
κάποτε φοβηθεί κάτι. Ο φόβος από
µόνος του δεν είναι κάτι κακό, αφού
µας κάνει πιο προσεκτικούς.
Το πρόβληµα δηµιουργείται όταν
ο φόβος µας γίνεται τόσο έντονος
που µας εµποδίζει να κάνουµε
πράγµατα που κανονικά θα κάναµε.

15

ΟΙ ΦΙΛοι σου
Είναι τόσο ωραίο να έχουµε φίλους!
Μαζί τους µπορούµε να παίζουµε,
να γελάµε, να τσακωνόµαστε…
ή να έχουµε παρέα όταν νιώθουµε
µόνοι. Μαζί µε τους ήρωες του βιβλίου
αυτού, τα παιδιά θα ανακαλύψουν
πόσα πράγµατα µπορούν να κάνουν
µε τους φίλους τους.

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
του κΟσµου
Σε όλο τον κόσµο υπάρχουν παιδιά.
Ανάλογα όµως µε το πού ζουν µιλούν
διαφορετικές γλώσσες και τα µάτια,
τα µαλλιά και το δέρµα τους έχουν
διαφορετικό χρώµα. ∆ιαβάζοντας
αυτό το βιβλίο, τα παιδιά θα γνωρίσουν
αγόρια και κορίτσια απ’ όλο τον κόσµο,
και θα ανακαλύψουν το κλίµα, τον
πολιτισµό και τις γιορτές άλλων χωρών.

από 3 ετών

16

Σειρές προσχολικής ηλικίας
µια µερα

σειρα

σειρα

ΤΑΞΙΔΕΥΩ ME TO AYTOKINHTO
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ME TO AEPOΠΛANO
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ME TO ΠΛOIO
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ME TO TPENO

ΜΙΑ ΜΕΡΑ στην πολη
ΜΙΑ ΜΕΡΑ στο βουνο
ΜΙΑ ΜΕΡΑ στην εξοχη
ΜΙΑ ΜΕΡΑ στην παραλια

οταν

τα τεσσερα στοιχεια

32 • τιμή 4,06
21X21 • σελ.

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,6 €
21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €
21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

Eµπνευσµένες ειδικά
για παιδιά από 4 ως 6
χρόνων, οι σειρές
προσχολικής ηλικίας
τα φέρνουν σε επαφή
µε έννοιες βασικές,
αλλά κάπως
αφηρηµένες
γι’ αυτά:
τα στοιχεία
της φύσης,
τους τρόπους ζωής,
τα σπορ...
Mια µικρή
εγκυκλοπαίδεια, που η
γραφική της ποιότητα,
η ακρίβεια και
η φρεσκάδα της
εικονογράφησης
διεγείρουν
την ευαισθησία
και τη φαντασία
των µικρών παιδιών.

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

προσχολικη ηλικια

36 βιβλια
εικονογραφηµενα

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

ΧΕΙΜερινα σπορ
ΚΑΛΟκαιρινα σπορ
ΟΡΕΙΝΑ σπορ
ΣΠΟΡ τησ πολησ

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

σειρα

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

τα σπορ

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

ΓΗ
ΦΩΤΙα
ΑΕΡασ
ΝΕΡΟ

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,08 €

σειρα

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

ΟΤΑΝ TPΩΩ
ΟΤΑΝ KANΩ MΠANIO
ΟΤΑΝ NTYNOMAI
ΟΤΑΝ EIMAI APPΩΣTOΣ

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

σειρα

€

ταξιδευω

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

η οικογενεια µου

σειρα
σειρα

Ο ΣΚΥλοσ µου
Ο ΓΑΤοσ µου
ΤΟ ΠΟΥλι µου
ΤΟ ΧΑΜστερ µου
Η ΜΙΚΡΗ µου αδερφη
Ο ΜΕΓΑΛΟσ µου αδερφοσ
ΟΙ ΓΟΝεισ µου
Η ΓΙΑΓΙΑ κι ο παππουσ

η µερα µου
η ζωη

σειρα
σειρα

ΤΟ ΠΡωι
ΤΟ ΑΠΟγευµα
ΤΟ ΒΡΑδυ
Η ΝΥΧτα
Η ΖΩΗ κατω απο τη γη
Η ΖΩΗ στον αερα
Η ΖΩΗ πανω Στη γη
Η ΖΩΗ στη θαλασσα

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,08 €

τα ζωακια µου

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

21X21 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

από 3 ετών
17

18

από 3 ετών
η κλασικη λογοτεχνια... σαν παραµυθι
σειρα 24 βιβλιων

23X22 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

από 3 ετών

19

Mια σειρά που απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών. Περιλαµβάνει κλασικά
µυθιστορήµατα κορυφαίων συγγραφέων διασκευασµένα και εικονογραφηµένα
µε τρόπο τέτοιο, ώστε να διαβάζονται σαν παραµύθια. Σε κάθε σελίδα υπάρχει
και συνοπτικό κείµενο για τα πολύ µικρά παιδιά
1. ΡΟΒINΣONAΣ KPOYΣOΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΕφοε

13. ΜΑΙΡΗ ΠOΠINΣ
ΠΑΜΕΛΑ Λ. Tραβερσ

2. ΧΑΪNTI
ΓΙΟΧΑΝΑ Σπιρι

14. ΧΡΙΣΤΟΥΓENNIATIKH
IΣTOPIA
ΚΑΡΟΛΟΣ Nτικενσ

Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

Eικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

3. Ο ΜΑΓOΣ TOY OZ
Λ. ΦΡΑΝΚ ΜΠαουµ

Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

4. Ο ΔΟΝ KIXOTHΣ
ΜΙΓΚΕΛ Θερβαντεσ

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Aλέξανδρος Γιάρνελλ

Eικονογράφηση: Aλεξία Σγούρα

Eικονογράφηση: Θανάσης Tσίτσικας

15. ΜΙΚΡΕΣ KYPIEΣ
ΛΟΥΙΖα-MεΪ αλκοτ

Eικονογράφηση: Pοσίνα Mπαλτατζή

16. ΤΟ ΘΑΥΜΑΣTO TAΞI∆I
ΣΕΛΜΑ Λαγκερλεφ
Eικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

5. ΤΟΜ ΣOΓIEP
ΜΑΡΚ ΤΟΥεΪν

17. ΧΩΡΙΣ OIKOΓENEIA
ΕΚΤΟΡΑΣ Mαλο

6. Η ΜΑΥΡΗ TOYΛIΠA
Aλεξανδροσ ∆ουµασ

18. 20.000 ΛΕΥΓΕΣ KATΩ
AΠO TH ΘAΛAΣΣA
ΙΟΥΛΙΟΣ Bερν

7. ΧΟΚ ΦIN
ΜΑΡΚ ΤΟΥεΪν

19. ΟΛΙΒΕΡ TOYIΣT
ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ

8. Η ΜΑΥΡΗ KAΛΛONH
ΑΝΝΑ ΣΙΟΥελ

20. ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΣΩMATOΦYΛAKEΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ∆ουµασ

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Aλέξανδρος Γιάρνελλ

Eικονογράφηση: Pοσίνα Mπαλτατζή

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Aλέξανδρος Γιάρνελλ

Eικονογράφηση: Θανάσης Tσίτσικας

9. ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ KAI ΦTΩXOΣ
ΜΑΡΚ TουεΪν
Eικονογράφηση: Xρήστος ∆ήµος

10. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ APΘOYPOΣ
KAI OI IΠΠOTEΣ TOY
Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

Eικονογράφηση: Xρήστος Bαρλάµος

Eικονογράφηση: Γιώργος Mαλισιόβας

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

Eικονογράφηση: Xρήστος ∆ήµος

21. ΤΟ ΝΗΣΙ TOY ΘHΣAYPOY
ΡΟΜΠΕΡΤ Λουισ Στιβενσον
Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

22. ΠΟΛΥANNA
ΕΛΕΑΝΟΡ Πορτερ

Eικονογράφηση: Λιάνα ∆ενεζάκη

11. Ο ΓΥΡΟΣ TOY KOΣMOY
ΣE 80 MEPEΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ Bερν

23. ΜΙΧΑΗΛ ΣTPOΓKOΦ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

12. ΜΟΓΛHΣ
ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ Kιπλινγκ

N¤Ô ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ

Eικονογράφηση: Γιώργος Mαλισιόβας

Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης

24. ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ
Eικονογράφηση: Αλεξία Σγούρα

N¤· ÛÂÈÚ¿
N¤· ÛÂÈÚ¿

ΔH

AKA
EIO

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

από 3 ετών

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €
20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ.

32 • τιμή 5,60

€

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

20X20 • σελ. 32 • τιμή 5,58 €

κλασικα παραµυθια
σειρα 40 βιβλιων

Τα 40 πιο πολυαγαπηµένα παραµύθια µε ευφάνταστη,
ζωηρή εικονογράφηση.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ο ΑΛΑντιν και το λυχναρι
Ο ΑΛΗ Mπαµπασ και οι 40 κλεφτεσ
Η ΑΛΙΚΗ στη χωρα των θαυµατων
Ο ΓΕΝΝαιοσ ραφτακοσ
Η ΚΟΚΚΙΝΟσκουφιτσα
Ο ΚΟΝΤορεβιθουλησ
Ο ΠΑΠΟΥτσωµενοσ γατοσ
ΠΙΝΟκιο
ΠΙΤΕΡ Παν
ΣΕΒΑχ ο Θαλασσινοσ
ΤΑ ΤΡΙΑ γουρουνακια
Η ΧΡΥΣΟµαλλουσα και οι τρεισ αρκουδεσ
ΤΟ ΑΗΔΟνι του αυτοκρατορα
ΤΟ ΑΣΧΗΜΟπαπο
Η ΚΟΙΜΩµενη βασιλοπουλα
ΤΟ ΜΟΛΥβενιο στρατιωτακι
Η ΠΡΙΓΚΙπισσα και το ρεβιθι
Η ΣΤΑΧΤΟπουτα
Η ΤΟΣΟδουλα
ΧΑΝΣΕΛ και Γκρετελ
Η ΧΙΟΝΑΤΗ και οι 7 νανοι
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ που δεν ηξερε το φοβο
Ο ΡΙΚΕ µε το τσουλουφι
Ο ΑΥΛΗτησ του Xαµελιν
ΤΟ ΚΟΡΙτσακι µε τα σπιρτα
Η ΜΙΚΡΗ γοργονα
Ο ΛΥΚΟΣ και τα εφτα κατσικακια
ΤΑ ΚΑΙΝΟΥρια ρουχα του αυτοκρατορα
Ο ΓΚΙΟΥλιβερ στη Λιλιπουτια
ΟΙ ΤΡΕΙΣ κλωστρεσ
Ο ΤΖΑΚ κι η φασολια
ΓΟΥΛΙΕλµοσ TελΛοσ
Η ΚΟΤΑ µε τα χρυσα αυγα
Η ΒΑΣΙλισσα του χιονιου
Ο ΠΑΠΟΥτσησ και οι νανοι
Ο ΓΑΛΑζογενησ
ΟΙ ΣΚΑΝΤΑλιεσ του Tιλ Oϊλενσπιγκελ
ΡΟΥΜΠελστιλτσκιν
Ο ΓΕΡΟ-Oνειρουλησ
Η ΓΑΛΑΤου
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19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

από 3 ετών

σειρα 25 βιβλιων

H σειρά περιλαµβάνει τους ωραιότερους µύθους
από την εποχή του Aισώπου ως σήµερα, καθώς
και λαϊκούς θρύλους από διάφορες χώρες.
Mε σεβασµό στο ύφος των µεγάλων παραµυθάδων
και των γνωστότερων θρύλων, συγγραφείς
ειδικευµένοι στην παιδική λογοτεχνία απέδωσαν
τις πρωτότυπες αφηγήσεις σε στρωτή καθηµερινή
γλώσσα, ευκολοδιάβαστη από τα παιδιά.
Eικονογραφηµένη από γνωστούς εικονογράφους,
η σειρά αυτή είναι η πληρέστερη της παιδικής
βιβλιογραφίας των κλασικών και λαϊκών µύθων
και θρύλων.

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €
19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €
19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

19X21 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΤΟ ΒΑΣΙλειο του λιονταριου
Ο ΜΕΡΜηγκασ και ο τζιτζικαΣ
Ο ΛΥΚοσ και το αρνακι
Ο ΛΑΓοσ και η χελωνα
Ο ΑΛΕπουδοσ και η πελαργινα
Η ΑΛΕπου που εχασε την ουρα τησ
ΤΑ ΔΥΟ κατσικακια
ΔΑΙΔΑλοσ και ικαροσ
Ο ΚΥΚΛωπασ Πολυφηµοσ
ΡΟΜΠΕΝ των ∆ασων
Ο ΒΟΣΚΟσ και ο λυκοσ
ΤΑ ΔΥΟ κουνελια
ΣΑΜΨΩΝ και ∆αλιδα
Η ΑΛΕΠΟΥ και ο κοκορασ
ΔΑΒΙΔ και Γολιαθ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡι και το ποντικι
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ τησ εξοχησ
και το ποντικι τησ πολησ
Ο ΓΑΤΟΣ και το ποντικι
ΡΩΜΟΣ και Pωµυλοσ
Ο ΑΓΙΟΣ Γεωργιοσ και ο δρακοσ
Ο ΚΟΚΟρασ, ο γατοσ και το ποντικι
Η ΑΛΕΠου, ο κορακασ και το τυρι
ΔΟΥΡΕιοσ ιπποσ
Ο ΛΥΚΟΣ και το αλογο
Ο ΠΥΡΓΟΣ τησ BαβΕλ

Ο ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ
ο γαργαρασ
Σχέδια: N. Mαρουλάκης

ΓΕΙΑ Xαρα
Ζωγραφιές: Σοφία Zαραµπούκα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ του κλοουν
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Eικονογράφηση: Hanne Grested

Θεατρικό έργο για παιδιά, γραµµένο
µε κεφαλαία γράµµατα, σε τύπο
εικονογραφηµένου περιοδικού.
Mιλά για µια πλούσια χώρα που
τη δυνάστευε ο αχόρτατος
βασιλιάς της.

«O Γιωργάρας ο γαργάρας» είναι
ένα βιβλίο γεµάτο φαντασία.
Oι ήρωες του βιβλίου αυτού είναι
απλοί άνθρωποι, οι ήρωες
της «τρύπιας πεντάρας» που µέσα
απ’ την τρύπα της θα τους δεις
θα τους ακούσεις
και θα τους ευχαριστηθείς.

ΓιωPΓOΣ
MENEΛAOΣ
MAPINOΣ

Oι περιπέτειες ενός κλόουν
στη σηµερινή κοινωνία, που
έχασε το χαµόγελό του και του
το βρήκαν τα παιδιά µετά από
απρόοπτα συµβάντα...
24X28 • σελ. 48 • τιμή 12,17 €

17X24 • σελ. 48 • τιμή 6,08 €

21X28 • σελ. 32 • τιμή 6,08 €

από 3 ετών

14X18 • σελ. 128 • τιμή 5,07 €

22

µαρια ρουσακη-βιλλα
σηµινα

σειρα 3 βιβλιων

Eικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου

γουεντι κουλινγκ

Eικονογράφηση:
Πένι Nταν
Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος

21X28 • σελ. 32 • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 32 • τιμή 10,14 €

21X28 • σελ. 28 • τιμή 10,14 €

ΘA MOY ΠEIΣ
ENA ΠAΡAMYΘI;

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ 10 λεπτα

Η ΡΙΓΕ KAΛTΣA
τHΣ ΣHMINAΣ

ΕΝΑ χωραφι
για τη σηµινα

ΣΗΜΙΝΑ,
ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΕΡΙ

Πώς θα νιώσει η Σηµίνα γιορτινή
χωρίς τη µία ριγέ
χριστουγεννιάτικη κάλτσα της;
Aποφασίζει, λοιπόν, να φορέσει
έστω τη µία ριγέ κάλτσα για τις
γιορτές. Ώσπου ανακαλύπτει ότι
η µοναχική της κάλτσα κρύβει µια
χριστουγεννιάτικη έκπληξη, για να
µη νιώθει ποτέ η ίδια µόνη σαν
αυτήν.

O παππούς ο Σταµάτης χαρίζει
στη Σηµίνα ένα χωράφι. Mα τι
µπορεί να κάνει κανείς µε ένα
τετράγωνο χωράφι στη µέση της
γης και στην καρδιά του κόσµου
ακριβώς; Mέσα από τις
πολύχρωµες σκέψεις της, η
Σηµίνα ανακαλύπτει πως ανήκει
κάπου στον πλανήτη, σε ένα
κοµµάτι γη γεµάτο όνειρα και
οράµατα...

Η Σηµίνα αποφάσισε να γίνει
αστέρι. Όχι αστέρι του ουρανού,
φυσικά, αλλά αστέρι που λάµπει
από ταλέντο. Όµως η
απογοήτευση έρχεται γρήγορα
όταν διαπιστώνει πως δεν είναι
µπαλαρίνα, ούτε καν θεατρίνα.
Είναι απλώς η «ατάλαντη Σηµίνα».
Είναι όντως ένα τόσο απλό
κορίτσι η Σηµίνα;

H ιστορία του απαίσιου Xένρι,
η µοναδική στον κόσµο
Λουλουδοϊπποποταµίνα,
ένα πάρτι γενεθλίων
µε...σπυράκια,
ένα λυκάκι
που πηγαίνει σχολείο,
µια κουκλίτσα
που ζούσε στο ψυγείο, οι τρεις
αρκούδες, πριν γνωριστούν
µε τη Xρυσοµαλλούσα και
µια µαγισσούλα που άφηνε
λουλούδια στο πέρασµά της...

ΠA I ∆ I K

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

KE

σειρα 6 βιβλιων

Λ ON

παιδι και περιβαλλον

EP
AI Π IB

AΛ

στελλα βλαχοπουλου

24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €
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24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

από 3 ετών

∆POΣ

Oικολογική σειρά που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Tο καινούριο στοιχείο της σειράς «Παιδί και Περιβάλλον» είναι η οπτική µέσα
από την οποία βλέπουµε τη Φύση. Kαι η οπτική αυτή είναι της οικολογίας.
Προσπαθούµε να δούµε τα φυτά και τα ζώα ενταγµένα µέσα
σ’ ένα οικοσύστηµα, µέρος του οποίου είναι και ο Άνθρωπος.
Στόχος της σειράς είναι να φέρει το παιδί σε επαφή µε το φυσικό του
περιβάλλον. Γιατί, πώς αλλιώς θα αγαπήσει και στη συνέχεια θα προστατεύσει
τη Φύση, αν πρώτα δεν τη γνωρίσει;

Η ΠΑΣΧΑΛITΣA ΠOY AΓAΠOYΣE TA ΛOYΛOY∆IA
Ζωγραφιές: Bάσω Ψαράκη

Ο ΤΡΟΜΑΓMENOΣ ΣKANTZOXOIPOΣ
Ζωγραφιές: Bάσω Ψαράκη

ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠOY HΘEΛE NA ZHΣEI
Ζωγραφιές: Bάσω Ψαράκη

ΤΟ ΠΡΑΣINO EPΓOΣTAΣIO
ΠΕΤΩNTAΣ ΣTA ∆AΣH
Eικονογράφηση: Nάιτζελ Pίτσαρντς

24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,07 €

TO KAMENO ∆AΣOΣ
Eικονογράφηση: Nάιτζελ Pίτσαρντς

Αν ενδιαφέρεστε για βιβλία
για το περιβάλλον, δείτε και
τις σειρές Οικοπαραµύθια
(σελ. 48), Oι περιπέτειες του
Ράιλι (σελ. 49), τα βιβλία Το
σιδερένιο θηρίο και Το σταχτί
πέπλο (σελ. 49) και το
Φυσικά σ’ αγαπώ (σελ. 41).

14X21 • σελ. 36 • τιμή 7,14 €

ΣYNANTHΣH M’ ENA EΛAΦI
Eικονογράφηση: Nάιτζελ Pίτσαρντς

ΣΤΗ ΧΩΡα
των λουλουδιων
Ή΄ για εναν καλυτερο κοσμο

Eικονογράφηση: Aνδρέας Bάης
Περισσότερα για το βιβλίο αυτό
στη σελίδα 76

24

από 3 ετών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
Η ΚΥΡΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Την κυρά ∆ηµοκρατία όλοι την αγαπούν
στο µικρό χωριό, γι’ αυτό τη διάλεξαν για
αρχηγό. Τι θα συµβεί όµως όταν η κυρία
Ρία η ∆ικτατορία πάρει µε τη βία όλη την
εξουσία; Μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν
ευτυχισµένοι χωρίς τη ∆ηµοκρατία; Ένα
παραµύθι για να εξηγήσουµε στα παιδιά την
αξία της ∆ηµοκρατίας και για να θυµόµαστε
ότι: Όλοι µαζί, όλοι µαζί, είµαστε πάντα πιο
δυνατοί. Ένα βιβλίο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου – και όχι µόνο!

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

21X21 • σελ. 48 • τιμή 8,62 €

Εικονογράφηση: Πάνος Καψάσκης

ΕΡΑ ΜΟΥΛΑΚΗ
ΤΟ ΝΑΙ-ΟΧΙ. ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή
21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

21X21 • σελ. 48 • τιμή 10,14 €

Το Ναιόχι είναι ένα τερατάκι που βοηθά
τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις,
λέγοντάς τους πότε ναι και πότε όχι. Μια
µέρα η Σκεφτικούλα, που πρέπει να πάρει
µια σπουδαία απόφαση, πηγαίνει στη
σπηλιά του τέρατος. Και τότε συµβαίνει κάτι
πρωτοφανές: το Ναιόχι δεν µπορεί να
δώσει απάντηση! Η Σκεφτικούλα, όµως,
ίσως µπορεί να δώσει µια λύση.

ΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

21X21 • σελ. 24 • τιμή 6,59 €

µε θέµατα της καθηµερινής ζωής.
Στόχος των βιβλίων είναι να
κινητοποιήσουν τόσο το συναίσθηµα
όσο και τη λογική των παιδιών. Είναι
ιδανικά για ανάγνωση στο σπίτι ή στο
σχολείο, µια και δίνουν αφορµή για
συζήτηση µε τους µικρούς
αναγνώστες.

ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΟΚ

παραμυθια...
Ή μηπωσ ειναι αληθεια;
σειρα 15 βιβλιων

Η σειρά «Παραµύθια… ή µήπως είναι
αλήθεια;» απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας. Μέσα από κείµενα απλά
και κατανοητά, άλλοτε ρεαλιστικά
και άλλοτε ονειρικά, τα βιβλία της
σειράς φέρνουν τα παιδιά σε επαφή

Εικονογράφηση: Γαρυφαλιά Λευθέρη
Ο κύριος ΚΟΚ είναι ο µπαµπάς του
Σταµάτη και του Γρηγόρη. Είναι αυτός που
λέει στους οδηγούς τι πρέπει να κάνουν.
Είναι αυτός που λέει στα αυτοκίνητα,
στα µηχανάκια, στα ποδήλατα και
στους πεζούς πότε είναι η σειρά τους να
περάσουν. Είναι αυτός που, µε λίγα λόγια,
ορίζει τους κανόνες για να κυκλοφορούµε
όλοι µε ασφάλεια στους δρόµους. Και
είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας!
Στο τέλος του βιβλίου σας περιµένουν
διασκεδαστικές δραστηριότητες παρέα
µε τον κύριο ΚΟΚ.

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Η ∆ειλή Νιφάδα, Το Μουτρωµένο Αεράκι,
Η Βιαστική Ηλιαχτίδα, Το Αναποφάσιστο
Συννεφάκι και Η Γκρινιάρα Ψιχάλα είναι
πέντε τρελούτσικα παιδάκια που ’χουν
παππού τον Ουρανό Και τρέχοντας ήρθαν
να µας πούνε ένα µεγάλο µυστικό. ∆εν παν
µαζί σας στο σχολείο, δεν παίζουνε στη
γειτονιά. Όµως, θα δείτε, δε διαφέρουν
από εσάς ούτε σταλιά.
Πέντε ιστορίες σε στίχους µε θέµα
χαρακτηριστικά των παιδιών
προσωποποιηµένα µε στοιχεία του
ουρανού.

ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ
Ο ΜΩΡΟ∆ΟΝΤΗΣ
ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Εικονογράφηση: Χάρης Μπακιρτζίδης
Οι Μωροδόντηδες είναι τα δοντάκι
που ξεφυτρώνουν στο στόµα µας όταν
είµαστε µωρά. Μας συντροφεύουν
για µερικά χρόνια… κι έπειτα πέφτουν.
Τι γίνονται οι Μωροδόντηδες όταν τα παιδιά
αλλάζουν δοντάκια; αναρωτιέται

Μια παράλογη βασιλική εντολή έχει
αναστατώσει την πόλη: «Απαγορεύεται
το παιχνίδι». Και λίγο αργότερα:
«Απαγορεύονται τα παραµύθια».Τα παιδιά,
χωρίς παιχνίδι και χωρίς παραµύθια,
αρχίζουν να ψηλώνουν και να µοιάζουν
µε µεγάλους. Πού θα πάει αυτό το κακό;

αθανασια αµπαριωτη
ΑΧ, ΑΥΤΗ Η πρωτη µερα
στο σχολειο!
Eικονογράφηση: Nτανιέλα Σταµατιάδη
Σήµερα, ο Nίκος ή Nικόλας ή Nικολάκης
έχει τις δικές του ανησυχίες. Aύριο
τον περιµένει µια καινούρια αρχή...
H πρώτη του µέρα στο σχολείο!

21X21 • σελ. 36 • τιμή 10,14 €

Eικονογράφηση: Nαταλία Kαπατσούλια

21X21 • σελ. 36 • τιμή 6,59 €

µαρια φωτακελη
απαγορευεται το παιχνιδι

21X21 • σελ. 36 • τιμή 6,59 €

ο Γιαννάκης, όπως και κάθε παιδί
που πέφτουν τα δοντάκια του.
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21X21 • σελ. 48 • τιμή 12,17 €

από 3 ετών

ερα µουλακη
η παλετα των
συναισθηµατων
Eικονογράφηση: Σοφία Tουλιάτου

Eικονογράφηση: Nτανιέλα Σταµατιάδη
Τι τρώνε τα παιχνίδια; Είναι άραγε
ευχαριστηµένα από τη ζωή τους;
Κι όταν δεν είναι, τι κάνουν; Γίνονται
επαναστάτες µε αιτία. Μια περιπέτεια των
παιχνιδιών που θίγει το ζήτηµα της
προκατάληψης απέναντι στους
µετανάστες και την πληθώρα των παιχνιδιών που προσφέρουµε στα παιδιά.

ΣΟΦΗ ΖΑΧΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ THΣ OMΠPEΛAΣ
Eικονογράφηση: Kατερίνα Bερούτσου
Αυτή είναι η ιστορία µιας οµπρέλας.
Μιας πολύχρωµης και λυγερόκορµης
οµπρέλας, που όµως ένιωθε δυστυχισµένη
γιατί έµενε κλειστή. Ώσπου µια µέρα,

επιτέλους, έβρεξε. Η µικρή Άννα άρπαξε
βιαστικά την οµπρέλα και βγαίνοντας,
την άνοιξε. Κι έτσι η οµπρέλα έζησε µια
απίθανη περιπέτεια, κι απέκτησε ένα φίλο
που θα τη σκέφτεται και θα την αγαπάει
για όλη της τη ζωή…

ΝΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ-∆ΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ
ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Eικονογράφηση: Πάνος Καψάσκης
Κάθε φορά που ο Βανζέλ το ελεφαντάκι
βλέπει κάτι που του αρέσει, δεν µπορεί να
συγκρατηθεί! Το παίρνει και το βάζει στο
ντουλάπι του. Η αδελφή του η Ροζαλία,
που νιώθει πόσο αυτό πληγώνει τους
άλλους, έχει µια πολύ ωραία ιδέα.

21X21 • σελ. 36 • τιμή 9,13 €

ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΙ... ΤΡΩΝΕ TA ΠAIXNI∆IA;

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,10 €

Η Συναισθηµατικούλα συχνά έκλαιγε
χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί, και κανείς
δεν µπορούσε να καταλάβει πώς
αισθανόταν. Ώσπου, µια µέρα, γνώρισε
έναν ζωγράφο. Κι εκείνος της έδειξε
πως όλοι µέσα µας έχουµε χιλιάδες
συναισθήµατα, και της έµαθε
πώς να τα ξεχωρίζει…

26

από 3 ετών

21X21 • σελ. 24 • τιμή 8,62 €
21X21 • σελ. 48 • τιμή 7,61 €

Κ. Σ. ΛιοYιΣ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ,
η µAγισσα Και η ντουλAπα
∆ιασκευή: Χιόουιν Όραµ
Eικονογράφηση: Τιούντορ Χάµφρις
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο

αλήθεια, ήταν µάγος, κι έβαλαν ένα
στοίχηµα...

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ
ΕΓΩ ENA AΘΩO
ΨEMATAKI EIΠA...
Eικονογράφηση: Nτανιέλα Σταµατιάδη
Μια ιστορία αφιερωµένη στους γονείς που
ανακατεύονται στα πόδια των παιδιών...
αλλά και στα παιδιά που µε ένα ψεµατάκι
µπορούν να χαλάσουν τις φιλίες αλλά και
τις καρδιές τους... Και είναι ώρα τώρα να
χαλάµε τις καρδιές µας;

ερα µουλακη
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΠΛΑ-MΠΛA-MΠΛA
Eικονογράφηση: Λιάνα ∆ενεζάκη
Ήταν κάποτε ένα παιδάκι που νόµιζε πως
τα ήξερε όλα. Mίλαγε συνέχεια και δεν
άφηνε κανέναν άλλον να µιλήσει. Kαι ούτε
το ένοιαζε που τα άλλα παιδάκια το
απέφευγαν, και που οι γονείς του ήταν
πολύ στενοχωρηµένοι. Όλα αυτά, ώσπου,
µια µέρα, συνάντησε στο δρόµο έναν
παράξενο κυριούλη, που, για να λέµε την

ΛENA KATΣA∆ΩPAKH
Ο ΔΡΑΚΟΣ ΔΕΝ...
Eικονογράφηση: Eλένη Λεωνίδα
Ήταν κάποτε ένας δράκος που δεν είχε
δύο κεφάλια, δεν έβγαζε φωτιές, δεν
ούρλιαζε και δεν είχε µακριά, γαµψά νύχια.
Όµως ήταν τροµερός κακός και τροµακτικός. O βασιλιάς έπρεπε οπωσδήποτε
να βρει κάποιον που να µπορεί να
τον νικήσει. Τι λέτε, τα κατάφερε;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΣΑΡΗΣ
ΟΙ ΧΟΝΤΡΕΣ KYPIEΣ
Eικονογράφηση: Λήδα Bαρβαρούση
EΠAINOΣ KYKΛOY EΛΛHNIKOY
ΠAI∆IKOY BIBΛIOY

Μια φεγγαραχτίδα εγκλωβίζεται σ’ έναν
κάδο σκουπιδιών, ανάµεσα στις «χοντρές
κυρίες», τις σακούλες, που ζουν εκεί.
Και θα ζήσει µαζί τους µια ολόκληρη
εδβοµάδα, θα τις δει να τσακώνονται,
να χορεύουν, να συγκινούνται και
να ταξιδεύουν µε τη φαντασία τους.

Ανακαλύψτε τη Νάρνια…
Μια µαγική χώρα, έναν θαυµαστό και
συναρπαστικό κόσµο. Εκεί θα γνωρίσετε
τον Ασλάν, το πιο γενναίο απ’ όλα
τα λιοντάρια και μια πανέμορφη αλλά
πανοούργα Μάγισσα. Υπάρχουν κι ένα
σωρό άλλα παραµυθένια πλάσµατα:
γίγαντες και νάνοι και ζώα που µιλούν
µε ανθρώπινη λαλιά.
Όλα ξεκινούν όταν τέσσερα παιδιά _ ο
Πίτερ, η Σούζαν, ο Έντµουντ και η Λούσι _
ανακαλύπτουν µια παράξενη, παλιά
ντουλάπα. Όταν µπαίνουν µέσα,
διαπιστώνουν ότι είναι ακόµα πιο
παράξενη, επειδή πίσω απ’ όλα τα γούνινα
παλτά, απλώνεται µια θαυµαστή χώρα
γεµάτη δέντρα και βουνά, καλυµµένη µε
ολόλευκο, αστραφτερό χιόνι. Η Λευκή
Μάγισσα έχει καλύψει τα πάντα µ’ έναν
παγερό χειµώνα. Μόνο ο Ασλάν µπορεί να
την νικήσει και να λύσει τα απαίσια µάγια
της. Τα παιδιά πρέπει να βρουν
το λιοντάρι, πριν να είναι αργά.
Αν αποτύχουν, η Μάγισσα
θα τα φυλακίσει για πάντα.
Απ’ όταν γράφτηκε, πριν από πενήντα
χρόνια, ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΙ Η
ΝΤΟΥΛΑΠΑ έχει γίνει ένα από τα
σπουδαιότερα κλασικά δείγµατα παιδικής
λογοτεχνίας. Τώρα µπορούν και τα
µικρότερα παιδιά να βιώσουν την
συναρπαστική περιπέτεια, µπαίνοντας
σ’ έναν µαγευτικό κόσµο
που δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ.
25X22,5 • σελ. 48 • τιμή 11,16 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 6,59 €
21X21 • σελ. 48 • τιμή 9,64 €

∆ες και στη σελίδα 141

από 3 ετών

Βιβλία
για παιδάκια
και ζωάκια

21X21 • σελ. 24 • τιμή 7,09 €

20X24 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

22X22 • σελ. 60 • τιμή 12,17 €

27

Mια συλλογή από 20 λαϊκά ρωσικά
παραµύθια, µε ήρωες τα ζώα και
µε περιεχόµενο διασκεδαστικό, έξυπνο
και διδακτικό. H ελεύθερη απόδοση του
Pίτσου µε τον εσωτερικό ποιητικό της
ρυθµό δίνει µια παιχνιδιάρικη γοητεία
σ’ αυτά τα παραµύθια.

καθριν & λορενσ ανχολτ
ζωα και ζωακια παντου

24X24 • σελ. 48 • τιμή 9,13 €

Eικονογράφηση: Κάθριν & Λόρενς Άνχολτ
Mετάφραση: Στέλλα Kουτσούκαλη
Πώς είναι το τρίχωµα του κάθε ζώου;
Η φωνή του; Τα µωρά του; Πώς κινείται
το κάθε ζώο; Τι τρώει; Πού κοιµάται;
Είναι όλα τα ζώα κατάλληλα
για κατοικίδια;
Στο βιβλίο αυτό θα ανακαλύψεις πάρα
πολλά ζώα και ζωάκια και θα µάθεις
ένα σωρό πράγµατα γι’ αυτά
και για το πώς ζουν.

τζεµη τασακου
οι πρωτοι αθλητεσ
του κοσµου
Eικονογράφηση: Kιάρα Tατέο
Xιουµοριστική έµµετρη αφήγηση
για το πώς τα αγωνίσµατα και
κατ’ επέκταση οι Oλυµπιακοί Aγώνες
ξεκίνησαν από τα ζώα.

21X21 • σελ. 24 • τιμή 7,10 €

Aπόδοση: Γιάννης Pίτσος
Eικόνες: Tζένη ∆ρόσου

20X24 • σελ. 32 • τιμή 4,06 €

αλεξη τολστοΪ
Η ΓΚΡΙΝΙΑΡΑ κατσικα

ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΜΠΟΡΩ
να κανω
Eικονογράφηση: Κάθριν & Λόρενς Άνχολτ
Mετάφραση: Στέλλα Kουτσούκαλη
Το βιβλίο αυτό θα σε βοηθήσει να
καταλάβεις πόσα πράγµατα µπορείς
ήδη να κάνεις και πόσα ακόµη
θα καταφέρεις να κάνεις
αν προσπαθήσεις περισσότερο
ή… αν περιµένεις να µεγαλώσεις
λίγο ακόµα!

ΜΑΡΚ ΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ
ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ZΩAKI ΣOY
Eικονογράφηση: Μαρκ Γουάϊνσταϊν
• ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ
• ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΓΑΤΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ
∆ύο ιδιαίτερα χιουµοριστικά βιβλία
για τις βασικές φροντίδες ενός
κατοικίδιου ζώου. Το τέλος των
βιβλίων επιφυλάσσει µια µεγάλη
έκπληξη, αφού αποκαλύπτεται ότι
αυτός που έγραψε το βιβλίο δεν
είναι το παιδάκι, αλλά το ζωάκι!

παραµύθια
µε πειρατές,
πριγκίπισσες
και νεράιδες

23,5X28,5 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

από 3 ετών
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N¤Ô

21Χ28 • σελ. 56 • τιμή 14,07 €

N¤· ÛÂÈÚ¿

27X20 • σελ. 32 • τιμή 10,14 €

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

ΣAΛI ΓKAPNTNEP
Στη νερAΪδαγορα
Eικονογράφηση: Σάλι Γκάρντνερ
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Μια µαγευτική βόλτα
στην οδό Ακακίας, εκεί που κάνουν
τα ψώνια τους οι νεράιδες.

21X21 • σελ. 48 • τιμή 10,14 €

AΘH

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Εικονογράφηση: Άρτεμις Μιχαηλίδου

17Χ21.5 • σελ. 104 • τιμή 10,95 €

BPAB
N
NΩ

MIA
ΔH Σ

AKA
EIO

23,5X28,5 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

N¤· ÛÂÈÚ¿

N¤Ô
N¤· ÛÂÈÚ¿

κεϊτλιν µαθιουσ
Παραµυθια µε πριγκιπισσεσ
Eικονογράφηση: Όλγουιν Γουέλαν
Mετάφραση: Στέλλα Kουτσούκαλη
Πώς είναι, αλήθεια, οι πριγκίπισσες; Είναι άραγε όλες
έξυπνες, ευγενικές και πρόσχαρες, ή µήπως κάποιες
είναι κακές και δύστροπες; Είναι πάντα ευτυχισµένες,
ή µήπως και αυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα;
Το βιβλίο αυτό, που είναι µια συλλογή από τα ωραιότερα
παραµύθια του κόσµου µε ηρωίδες πριγκίπισσες, δίνει
απαντήσεις σ’ αυτά αλλά και σε χιλιάδες άλλα ερωτήµατα.
∆ιαβάζοντάς το τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι, όπως και οι
υπόλοιποι άνθρωποι, έτσι και οι πριγκίπισσες δεν είναι όλες
ίδιες…

ριτσαρντ γουοκερ
Παραµυθια µε πειρATεσ
Eικονογράφηση: Όλγουιν Γουέλαν
Mετάφραση: Στέλλα Kουτσούκαλη
Πώς είναι, αλήθεια, οι πειρατές; Είναι όλοι άγριοι,
τροµακτικοί, µοχθηροί και εκδικητικοί, ή µήπως κάποιοι
είναι φιλικοί, ευγενικοί και ευχάριστοι; Άραγε τους αρέσει
η µουσική; Πιστεύουν στα φαντάσµατα; Είναι πάντα αυτοί
οι νικητές;
Το βιβλίο αυτό, που είναι µια συλλογή από τα ωραιότερα
παραµύθια του κόσµου µε ήρωες πειρατές, δίνει
απαντήσεις σ’ αυτά αλλά και σε χιλιάδες άλλα ερωτήµατα.
∆ιαβάζοντάς το τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι, όπως
και οι υπόλοιποι άνθρωποι, έτσι και οι πειρατές δεν είναι
όλοι ίδιοι…

ερη ριτσου
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟπουλεσ
Eικονογράφηση: Kατερίνα Bερούτσου
Mια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα πλούσιο βασίλειο, ζούσε
ένας βασιλιάς και µια βασίλισσα που είχαν τρεις κόρες.
Oι τρεις βασιλοπούλες ήταν τόσο κακοµαθηµένες που
κανένας δεν ήθελε να τις παντρευτεί. Όµως, τα πράγµατα
αλλάζουν, και καµιά φορά τα λάθη και οι τιµωρίες που
ακολουθούν, τα βάσανα κι οι δυσκολίες της ζωής
αλλάζουν ακόµα και τις κακοµαθηµένες βασιλοπούλες.
Όταν λοιπόν οι βασιλοπούλες παύουν να σκέφτονται τόσο
πολύ τον εαυτό τους και τις επιθυµίες τους κι αρχίσουν να
σκέφτονται πώς να ευχαριστήσουν και να βοηθήσουν τους
άλλους, τότε όλα τελειώνουν ωραία, και ζούµε εµείς καλά
κι αυτές καλύτερα...

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ
με πρίγκιπες και πριγκίπισσες,
βασιλιάδες και βασίλισσες
Εικονογράφηση: Λορίνα Άλβαρεζ
Μετάφραση: Γιώργος Παπαγιωτάκης-Καρολίνα Μιζάν
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας γενναίος πρίγκιπας,
μια έξυπνη πριγκίπισσα, ένας παντοδύναμος
αυτοκράτορας, μια πονηρή βασίλισσα, ένας κακός
μάγος κι ένα άλογο που πετούσε...
Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει μερικά κλασικά και κάποια
λιγότερο γνωστά παραμύθια με πρίγκιπες και πριγκίπισσες,
βασιλιάδες και βασίλισσες, διασκευασμένα και
εικονογραφημένα με τρόπο που τα καθιστά ιδανικά
για να διαβάζονται το βράδυ, πριν από την καληνύχτα.

από 3 ετών

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ
Εικονογράφηση: Βάσω Ψαράκη

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ»
Επανέκδοση του κλασικού βιβλίου της Ζωής Βαλάση με
ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
τις περιπέτειες και τα ταξίδια της τρελούτσικης ηλιαχτίδας,
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
που πρωτοκυκλοφόρησε το 1981 και έχει αγαπηθεί από γενιές
αναγνωστών. 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…

N¤Ô Το Βιβλιόδεντρο

MIA
ΔH Σ

Το βιβλίο της Ζωής Βαλάση Το Βιβλιόδεντρο
, είναι και δέντρο – αφού
N¤· ÛÂÈÚ¿
έχει φύλλα – και βιβλίο αφού έχει παραμύθια… Τέσσερα μικρά
παραμύθια και δύο παραμυθοτράγουδα, όλα με θέμα και ήρωά τους
το βιβλίο: Άλλοτε μικρό, που μεγαλώνει όμως σαν δέντρο, άλλοτε
N¤· ÛÂÈÚ¿
μεγάλο, σαν το βιβλίο της Μοίρας,
κάποτε ακόμα πιο μεγάλο, όπως
το βιβλίο της ειρήνης, και σπάνια τόσο ωραίο, που άλλοι να το θέλουν
για το μουσείο, άλλοι να το ζητάνε για βραβείο, μα που ταιριάζει μόνο
AKA
στα χέρια ενός μικρούλη άστεγου
που θέλει να το διαβάσει. Εν τω
EIO
μεταξύ, ανάμεσα στα φύλλα, διάφορα φιλομαθή ζωάκια
παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για την αξία των γραμμάτων...

17Χ24 • σελ. 46 • τιμή 9,86 €

Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη

BPAB
N
Ω
N

17Χ24 • σελ. 64 • τιμή 11,95 €
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AΘH

Eικονογράφηση: Γιοσισούκε Kουροσάκι
Mετάφραση: Γεωργία Tσούλια
Παραµύθια που διασκεδάζουν τα παιδιά µιας χώρας, χωρίς αµφιβολία µπορούν να διασκεδάσουν
τα παιδιά όλης της γης.
Tο βιβλίο αυτό περιέχει µια συλλογή από ιαπωνικά παραµύθια που αγαπήθηκαν, σε διαφορετικές
εκδοχές, από πολλές πολλές γενιές. Σκανταλιάρηδες νάνοι µε τις µακριές τους µύτες, η µαγική
τσαγιέρα µε την ουρά ασβού και τόσοι άλλοι αγαπηµένοι ήρωες βρίσκονται µέσα στις σελίδες του.
H εικονογράφηση, χαρακτηριστική της ιαπωνικής τέχνης, έγινε από τον Γιοσισούκε Kουροσάκι
και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί µας βοηθά να ταξιδέψουµε σ’ αυτή τη µακρινή χώρα και να
καταλάβουµε καλύτερα τους χαρακτήρες και τα έθιµα της Iαπωνίας.

ειρηνη βασιλειου
ΟΝΕΙΡΑ ΓΛYKA
Eικονογράφηση: Mιχάλης Kασάπης
O Θωµάς και ο κολλητός του φίλος, ένα παπάκι που το λένε Tσιντουράτο, το πάθηµα του
Σκανταλάκη, ενός πολύ άτακτου αγοριού, το δεντράκι που βαριόταν στο δάσος και ήθελε να
ζήσει στην πόλη, το δώρο που δυο µικρά παιδιά θέλησαν να κάνουν στη µαµά τους,
η µουσικούπολη, η µαγική πόλη των µουσικών οργάνων που τσακώνονταν µε τις νότες,
ένα έξυπνο πρόβατο που παγίδεψε τον κόρακα, το λαίµαργο αρκουδάκι που κάποτε βρέθηκε
σε πολύ δύσκολη θέση και η ιστορία του Σοφοκλή, του βασιλόπουλου που ήθελε να γίνει µάγος.
Aυτά είναι τα Όνειρα γλυκά, µια συλλογή από οχτώ πρωτότυπα και τρυφερά παραµύθια,
που βοηθούν το παιδί να χαλαρώσει και να αποκοµίσει ένα θετικό µήνυµα ζωής
για την επόµενη µέρα.

21X28 • σελ. 58 • τιμή 12,17 €

21X21 • σελ. 128 • τιμή 12,17 €

φλωρανσ σακαντε
ΙΑΠΩΝΙΚΑ παραµυθια

30

από 3 ετών

ΕΡΗ ΡΙΤΣΟΥ
N¤Ô
23Χ23 • σελ. 36 • τιμή 9,86 €

N¤· ÛÂÈÚ¿

BPAB
N
NΩ

AKA
EIO

Η μικρη καμηλοπαρδαλη
που δεν ετρωγε
το φαγητο τησ

Eικονογράφηση: ∆ηµήτρης Kάσδαγλης

Eικονογράφηση: ∆ηµήτρης Kάσδαγλης

Mια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα καταπράσινο
δάσος, ζούσε µια µεγάλη καφετιά αρκούδα.
Eίχε όλα τα καλά του κόσµου κι έναν αρκούδο
να την αγαπάει και να τη φροντίζει. Όµως,
παρ’ όλα τα καλά της, δεν ήταν ευτυχισµένη,
γιατί, περισσότερο απ’ οτιδήποτε στον κόσµο,
ήθελε να έχει ένα αρκουδάκι. Mε τη βοήθεια
της κυρα-Mαριώς, της αλεπούς, η καλή
µεγάλη καφετιά αρκούδα και ο αγαπηµένος
της αρκούδος θα αποκτήσουν ένα µωρό
αρκουδάκι, που θα γεµίσει τη σπηλιά τους
µε τις χαρούµενες φωνές του.
Ένα τρυφερό παραµύθι για την υιοθεσία.

Ξέρετε εσείς κανένα παιδάκι που να
μην τρώει το φαγητό του; Εγώ ξέρω.
Καμηλοπαρδαλάκι όμως ξέρετε;
Ε, λοιπόν, αυτή είναι η Νεφέλη.
Μια μικρούλα καμηλοπάρδαλη που
δεν μπορεί να κατεβάσει μπουκιά απ' τα
δροσερά τρυφερά φυλλαράκια που με
τόση φροντίδα εξασφαλίζει η μαμά της.
Πόσο στενοχωριέται αυτή η καημένη
η μαμά, πόσο ανησυχεί! Αλλά η Νεφέλη
το βιολί της. Ώσπου μια μέρα ένας
μεγάλος κίνδυνος θα κάνει την
Νεφέλη να καταλάβει πολλά
πράγματα και ν'αλλάξει ...βιολί.

AΘH

Η ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ
καφετια αρκουδα
βρηκε την ευτυχια

MIA
ΔH Σ

23X31 • σελ. • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 48 • τιμή 12,05 €

N¤· ÛÂÈÚ¿

Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

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

ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
23X30 • σελ. 48 • τιμή 10,14 €

23X30 • σελ. 32 • τιμή 15,21 €

ΟΙ ΦΟΡΕΣΙΕΣ TOY ΦEΓΓAPIOY
Eικονογράφηση: Aντρέας Kαράµπελας
Έτσι ολόγυµνο που είναι το φεγγάρι, σίγουρα θα
κρυώσει, σκέφτηκε η µικρή Ειρήνη. Θα του κάνω
δώρο µια φορεσιά, ένα ρουχαλάκι κοµµένο και
ραµµένο στα µέτρα του. Όσο όµως κι αν
προσπαθούσε, η Ειρήνη δεν κατάφερνε να το πετύχει.
Γιατί ώσπου να φτιάξει την φορεσιά στα µέτρα του
φεγγαριού, το φεγγάρι είχε µεγαλώσει…

ΤΟ ΑΥΓΟ λαγοσ
Eικονογράφηση: Aντρέας Kαράµπελας
Γιατί η πασχαλίτσα ζωγράφισε το αυγό;
Γιατί η αλεπού κυνηγάει τα αυτοκίνητα;
Πώς το αυγό έγινε λαγός;
Μια σπαρταριστή ιστορία – όχι µόνο –
για το Πάσχα.

επαινοσ κυκλου ελληνικου παιδικου
βιβλιου ΓIA THN EIKONOΓPAΦHΣH

Eικονογράφηση: Kατερίνα Bερούτσου
H Λένα πάντα φοβόταν τον κακό
Λύκο του παραµυθιού, ποτέ όµως
δε φανταζόταν ότι θα συναντούσε
έναν αληθινό λύκο, και µάλιστα µέσα
στο πάρκο της πόλης. Mα τι δουλειά
έχει ένας λύκος στην πόλη; Ποιος
θα προστατέψει τώρα το µικρό
κορίτσι; Σίγουρα οι κυνηγοί που ήδη
τον καταδιώκουν! Ή µήπως υπάρχει
ένα λάθος σε όλη αυτή την ιστορία
και αυτός που χρειάζεται προστασία
δεν είναι η Λένα, αλλά...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ME OYPA
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης
Tι κοινό άραγε έχουν ένα αρκουδάκι
που χορεύει, ένα κατακίτρινο
καναρινάκι, το µικρό χαρούµενο
δελφίνι και τρία λευκά ποντίκια
εργαστηρίων; Eίναι τελικά ο
άνθρωπος φίλος ή εχθρός τους;
Tέσσερις οικολογικές ιστορίες µε
ουρά, που µέσα από την περιπέτεια
και το γέλιο έχουν όλες τον ίδιο
σκοπό: Nα αναπτύξουν την αγάπη
και τον σεβασµό των παιδιών
προς τη φύση και τα ζώα.

24X24 • σελ. 32 • τιμή 10,14 €

ΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ ΠΟΥ
ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Eικονογράφηση: Πάνος Καψάσκης
Κάθε φορά που ο Βανζέλ το ελεφαντάκι
βλέπει κάτι που του αρέσει, δεν µπορεί
να συγκρατηθεί! Το παίρνει και το βάζει
στο ντουλάπι του. Η αδελφή του η Ροζαλία,
που νιώθει πόσο αυτό πληγώνει τους
άλλους, έχει µια πολύ ωραία ιδέα.

η ακινητη πριγκιπισσα
Eικονογράφηση: Λιάνα ∆ενεζάκη
Η πανέµορφη πριγκίπισσα Σοφί,
το µοναδικό παιδί της βασιλικής
οικογένειας, βαριέται ακόµα
και να σηκωθεί από το κρεβάτι της.
Γι’ αυτό και στέλνει στη θέση της
τη Μαργαρίτα, την κυρία επί των τιµών,
να παρακολουθεί τα µαθήµατα που σοφοί
δάσκαλοι απ’ όλη τη χώρα παραδίδουν
ειδικά γι’ αυτήν. Τι θα κάνει όµως η Σοφί
όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος θα επιλέξει
τη Μαργαρίτα αντί γι’ αυτήν;

24X24 • σελ. 32 • τιμή 5,58€

η κοκκινοσκουφιτσα
και ο τελευταιοσ
λυκοσ

Η βασίλισσα χελώνα είναι αλλόκοτη,
γρήγορη σαν τον άνεµο, µε δυνάµεις
αφύσικες που της έδωσαν οι επιστήµονες.
Η χελώνα αυτή προκαλεί τον Ρίκο, το µικρό
λαγό: θα τρέξουν σ’ έναν αγώνα ταχύτητας,
κι όποιος χάσει θα φύγει για πάντα από το
µεγάλο δάσος.
Ένα παραµύθι για τα µεταλλαγµένα είδη.

24X24 • σελ. 40 • τιμή 8,62 €

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.

Εικονογράφηση: ∆έσποινα Καραπάνου

21X21 • σελ. 36 • τιμή 9,13 €

Η ΓΑΤΟΥΛΑ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
Και οι αδέσποτοι φίλοι της

ΟΤΑΝ Ο ΛΑΓΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΕΛΩΝΑ

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

νανα
µαρµαραδαγιογλου

24,5Χ24,6 • σελ. 44 • τιμή 8,86 €

από 3 ετών
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από 3 ετών

21X21 • σελ. 48 • τιμή 7,10 €

21X28 • σελ. 32 • τιμή 10,15 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,10 €

21X21 • σελ. 24 • τιμή 7,10 €

ανθουλα αθανασιαδου

ΤΟ ΒΑΤΡΑXAKI ΠOY ∆EN
HΘEΛE NA ΓINEI ΠPIΓKIΠAΣ

Ο ΓΑΡΓΑΛΟΥΠΗΣ
& TO ΛYΠHMENO AΣTEPAKI

Eικονογράφηση: Σαντρίν Zος

Eικονογράφηση: Σαντρίν Zος

Ο ΛΟΥΚΟΥΜAKHΣ
ΣTHN KAPAMEΛOXΩPA
& MυPIANΘH

Aπό τότε που η µικρή κόρη του βασιλιά
είχε χάσει το χρυσό της τόπι µέσα στη
λίµνη και το βατραχάκι που το βρήκε
µεταµορφώθηκε σε βασιλόπουλο και
την παντρεύτηκε, κάτι σαν τρέλα είχε
πιάσει όλα τα βατραχάκια της λίµνης.
Όλα; Όχι! Yπάρχει κι ένα βατραχάκι
που του αρέσει πολύ ο εαυτός του...

∆ύο παραµύθια σε ένα βιβλίο!

Eικονογράφηση: Σαντρίν Zος

ΤΟ ΡΟΖ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
Εικονογράφηση: Λιάνα ∆ενεζάκη
Η Νιόβη δεν ενδιαφέρεται καθόλου
για τα ρούχα της. Μέχρι που εµφανίζεται
στη ζωή και… στην ντουλάπα της
το ροζ φουστάνι!
Αυτό το ροζ φουστάνι θα την αλλάξει
λίγο τη Νιοβίτσα µας, µα και η ντουλάπα
της θ’ αλλάξει πολύ το ροζ φουστάνι!

O Γαργαλούπης είναι ένα µικρό µικρό
πλασµατάκι που όλη τη µέρα διασκεδάζει
µπαίνοντας µέσα στα ρούχα των παιδιών
και γαργαλώντας τα, µέχρι που τα παιδιά
πέφτουν κάτω απ’ τα γέλια…
Το λυπηµένο αστεράκι ήταν ένα µικρό
πολύχρωµο αστεράκι που βαριόταν
να στέκεται συνέχεια στο ίδιο σηµείο και
γι’ αυτό πήρε την απόφαση να ταξιδέψει.
Όµως ήταν ολοµόναχο.
Ώσπου ένα βράδυ σε µια παραλία,
µια παρέα κοριτσιών το πρόσεξαν…
Δείτε στην σελίδα 28 το νέο βιβλίο
της Ανθούλας Αθανασιάδου με τίτλο

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

∆ύο παραµύθια σε ένα βιβλίο!
O Λουκουµάκης όπως καταλαβαίνετε
έχει µια µεγάλη αδυναµία: τα γλυκά.
Τι θα συµβεί λοιπόν όταν θα φάει
ένα ολόκληρο µπολ µε καραµέλες;
Θα αρρωστήσει ή θα βρεθεί ξαφνικά
στην καραµελοχώρα;
Η Μυριάνθη γεννήθηκε περιτριγυρισµένη
από όλα τα λουλούδια που στόλιζαν
το λιβάδι. Όσο µεγάλωνε, γινόταν
ένα πολύ γλυκό κοριτσάκι, ροδοκόκκινο
και χαρούµενο. Το περίεργο όµως ήταν
πως έτρωγε µόνο πέταλα λουλουδιών
και ιστορίες…

ΖΑΚΛΙΝ ΜΠΕΘΙΑ-ΚΑΜΠΑΝΑΡΗ
Η ΜΠΙΧΛΙΜΠΙ∆Α

ΖΑΚΛΙΝ ΜΠΕΘΙΑ-ΚΑΜΠΑΝΑΡΗ
ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕ ΒΟΛΤΑ

Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν

Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν

Ποια ήταν η Μπιχλιµπίδα; Ήταν µια
βασιλοπούλα όµορφη και πεταχτούλα που
όλη µέρα στολιζόταν, χτενιζόταν και
φτιαχνόταν. ∆εν της άρεσε ούτε µουσική να
παίζει, ούτε να διαβάζει, ούτε τοπία να
ρεµβάζει, παρά µόνο στον καθρέφτη να
κοιτάζει µε κοκεταρία και νάζι. 'Οταν όµως
ο εκλεκτός της καρδιάς της, ο πρίγκιπας
Αλέξης, την λέει χαζή, η Μπιχλιµπίδα
αποφασίζει να αλλάξει…

Όταν µια µέρα τα ρολόγια αποφάσισαν
να κάνουν απεργία, η ανθρώπινη κοινωνία
κλονίστηκε συθέµελα που χάθηκε η ώρα.
Όλοι αναρωτιόντουσαν τι θα κάνουν τώρα.
Όλοι; Όχι!
Τα παιδιά βρήκαν αµέσως τη λύση!

κοσµο-πιτσιρικια

Ο Ντοµάτας Πατατιάς, πλούσιος έµπορος
λαχανικών µα και ζαρζαβατικών, είναι
γκρινιάρης και φωνακλάς. Αντί να χαίρεται,
όλη µέρα κλαίγεται. Ώσπου, µια µέρα, όλοι
του οι υπηρέτες τον εγκαταλείπουν.
Μια τρυφερή ιστορία γραµµένη
µε χιουµοριστικά στιχάκια.

ποπη διακαινισακη
21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

Eικονογράφηση: Πόπη Διακαινισάκη

«Έτοιµοι! Πάµε!» είπε ο φωτογράφος κι έβγαλε
φωτογραφία όλη την παρέα µας! Όµως κάτι
δεν πάει καλά. Γιατί όλοι κοροϊδεύουν
το Γιώργο-µπόνγκο, που γεννήθηκε µε
µια κόκκινη τούφα στα µαλλιά, κι εκείνος
δεν είναι χαρούµενος...
Mια ιστορία που µιλάει µε χιούµορ
για τη διαφορετικότητα και µας δείχνει
πως ο καθένας µας είναι ξεχωριστός.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ
Ο ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΠATATIAΣ
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος

σειρα 3 βιβλιων

ΑΣ ΒΓΑΛΟΥΜΕ
αλλη φωτογραφια!
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21X29 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 8,62 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,10 €

από 3 ετών

ΔΕ ΘΕΛΩ µοβ µυτη!
O κυρ Πόλεµος σκαρώνει κάτι τροµερό!
Σχεδιάζει έναν απαίσιο πύραυλο. Έναν
πύραυλο µε φτερά που θα ρίχνει µια µοβ
«Nτοκ!» Έτσι µε φωνάζουν οι φίλοι µου...
µπογιά και... φσσσσσσσς!... Θα βάφει όλα τα
Kι όλο µε κοροϊδεύουν: «Nτοκ, Nτοκ, Nτοκ,
είσαι σαν χοτ ντογκ, πότε από κει, πότε από δω, πράγµατα µοβ. Kαι τότε όλα τα µοβ πράγµατα
θα τα κάνει δικά του! Όµως τα
βλέπεις τηλεόραση ως τις οκτώ».
Kοσµο-Πιτσιρίκια διαφωνούν µαζί του κι έχουν
Ώσπου, µια µέρα, η µαµά µου –KPATΣ!–
πάρει την απόφασή τους...
έβγαλε την τηλεόραση από την πρίζα!
Kαι τότε...
Mια ιστορία που µιλάει µε χιούµορ και
σοβαρότητα για τον πόλεµο και µας
Mια ιστορία που µιλάει µε χιούµορ
δείχνει πώς όλοι µαζί µπορούµε να τον
για την τηλεόραση και για όλα όσα
αποφύγουµε.
αυτή δε µας αφήνει να χαρούµε.

ΠΟΤΕ, ποτε πια!

μύθοι, θρύλοι, παραμύθια,
λαϊκές αφηγήσεις & παραδόσεις,
νανουρίσματα & λαϊκά τραγούδια,
βιβλία για παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικούς

Η φωτογραφία είναι της Κατερίνας Βερούτσου
από το βιβλίο της Ζωής Βαλάση
«Νάνι το κρίνο της αυγής»

Ελληνική
Λαϊκή
Ελληνική
Παράδοση
Λαϊκή Παράδοση

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
ΤΟ Τεσσεροφυλλι

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

Eικονογράφηση:
Λεµονιά Aµαραντίδου
Σκοπός αυτής της ανθολογίας
λαϊκών παραδόσεων είναι
να προσφέρει στα παιδιά την
απόλαυση αυτού του είδους του
λαϊκού λόγου, αλλά και να τους
γνωρίσει διάφορες δοξασίες
και πεποιθήσεις του λαού που
έχουν περάσει και στον «έντεχνο»
λόγο, στην καθηµερινή ζωή, σε
πολλές µορφές καλλιτεχνικής
δηµιουργίας.

21X28 • σελ. 36 • τιμή 10,14 €

17X24 • σελ. 128 • τιμή 8,62 €

17X24 • σελ. 96 • τιμή 9,86 €

17X24 • σελ. 176 • τιμή 11,95 €
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ΒΑΝΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΥΩΤΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ του χθεσ
για παιδια του σηµερα
27 παλια θεσσαλικα
παραμυθια
Σ’ αυτό το βιβλίο περιέχονται
Πρόλογος: Μαρούλα Κλιάφα
αρχαίοι µύθοι για τις
Eικονογράφηση από τα Eλληνικά
µεταµορφώσεις θεών, ανθρώπων,
Σταµπωτά του Λαογραφικού
νυµφών, ηρώων, σε άνθη, δέντρα,
Iστορικού
Mουσείου Λάρισας
φυτά. Η Ζωή Βαλάση τους
ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
Ο ΚΗΠΟΣ των
µεταµορφωσεων
Eικονογράφηση:
Λεµονιά Aµαραντίδου

κατέγραψε και, µε τη βοήθεια 27 παλιά Θεσσαλικά παραµύθια.
της µοναδικής ζωγραφικής
Παραµύθια πουθα είχαν χαθεί αν
της Λεµονιάς Αµαραντίδου,
ένας ευαίσθητος δάσκαλος, πριν
τους έδωσε ζωή…
πολλά χρόνια, δεν είχε την πρόνοια
να τα καταγράψει σε ένα τετράδιο
και να τα αφήσει κληρονοµιά
στην κόρη του…

Η ΜΗΛΙΑ
του βασιλια

ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Διασκευή και εικονογράφηση:
Σοφία Ζαραμπούκα
Θαυµάσια εικονογραφηµένο
λαϊκό παραµύθι. Mιλάει για το
αντρειωµένο µικρό βασιλόπουλο
που, πηγαίνοντας να βρει τον
κλέφτη της µηλιάς, πολεµάει και
νικάει δράκους και λευτερώνει
πεντάµορφες βασιλοπούλες.

N¤· ÛÂÈÚ¿

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΜΑΛΑμαΤΕΝΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
ÛÂÈÚ¿
ΚΑΙ ΦΙΛνΤΙΣΕΝΙΟN¤·
ΧΤΕΝΙ
ενα μουσικο παραμυθι απο κλωστη
BPAB

MIA
ΔH Σ

IO AKA
Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στοEδέντρο

N
NΩ

Μια φορά κι έναν καιρό, ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όμορφο και
χαριτωμένο. Την τρίτη νύχτα από τη γέννησή του, όταν όλοι στο σπίτι
κοιμόντουσαν, μπήκαν αθόρυβα στο δωμάτιο του μωρού οι τρεις Μοίρες.
Στάθηκαν πάνω απ’ την κούνια του κι άρχισαν να λένε τα γραμμένα του…
...με στημόνι αρχαίους ελληνικούς μύθους και λαϊκές αφηγήσεις...
με υφάδι παραδοσιακά τραγούδια του αργαλειού,
νανουρίσματα και παιχνιδοτράγουδα...
...το Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο Δέντρο
υφαίνει την ιστορία της Ρηνιώς, μιας νεαρής υφάντρας...

21.5X21 • σελ. 264 • τιμή 30,43 €

N¤Ô

15X16 • σελ. 72 • τιμή 13,94 €

Ελληνική Λαϊκή Παράδοση

ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιµέλεια έκδοσης: ∆ιονύσης Βαλάσης
Μια µοναδική συλλογή από Μύθους και Θρύλους
της Θεσσαλίας, συγκεντρωµένους µε µεράκι
από την Μαρούλα Κλιάφα σε µια έκδοση-βιβλίο αναφοράς
µε υπέροχο και εξαιρετικά σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

AΘH

ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
τησ Θεσσαλιασ
Πρόλογος: M. Γ. Mερακλής
Eικονογράφηση:
∆ιονύσης Bαλάσης

ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ
Παραµυθια
για ατροµητα παιδια
Eικονογράφηση:
Γιώργος Mαλισιόβας

Mια συλλογή από παλιά
παραµύθια µαζεµένα
από τα κονάκια
των Bλάχων κι απ’ τα
καραγκουνοχώρια
του θεσσαλικού κάµπου.

14X21 • σελ. 160 • τιμή 6,08 €

17X24 • σελ. 96 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,12 €

17X24 • σελ. 206 • τιμή 9,13 €
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Παλιά λαϊκά παραµύθια φτιαγµένα
µε τη µαστοριά των Θεσσαλών
παραµυθάδων. Παραµύθια
που µιλούν µε τρόπο αλληγορικό
για τα µυστήρια της ζωής
και προετοιµάζουν τον νεαρό
αναγνώστη για την είσοδό του
στον κόσµο των ενηλίκων.

ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
τησ Πελοποννησου
Προλεγόµενα: Μ.Γ. Μερακλής
Εικονογράφηση: Κωστής Βαλάσης

ΔΑΝΑΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΥΘΟΙ και θρυλοI
απο τα νησια µασ
Eικονογράφηση:
Mαρία Bουδούρογλου
Πλήθος τα νησιά µας.
Oι πηγές κι οι χαράδρες
τους, τ’ ακρωτήρια µε τις
φουρτούνες, οι σπηλιές κι
οι βράχοι τους, έχουν συνδεθεί
µε µύθους, θρύλους
και παραδόσεις που
διατηρούνται ως σήµερα
στη µνήµη των ανθρώπων.

13 λαϊκά παραµύθια της
Πελοποννήσου. Παραµύθια
που θα είναι πάντα επίκαιρα,
αφού πάντα θα δίνουν
πρόσωπο στους φόβους
των παιδιών και θα µιλούν
στην ευαισθησία τους.

BPAB
N
NΩ

AKA
EIO

ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

AΘH

Η Ζωή Βαλάση συγκέντρωσε σ’ ένα
βιβλίο τα σηµαντικότερα τραγουδάκια
για παιδιά από τη λαϊκή προφορική
παράδοση. Θαλασσινά, περιπαικτικά,
παραµυθοτράγουδα, τραγούδια χορού,
τραγουδάκια-παιχνίδια, τραγουδάκια
της φύσης, ταχταρίσµατα, κάλαντα και
άλλα πολλά περιλαµβάνονται σ’ αυτή
την πολυτελή έκδοση που συνοδεύεται
από CD. Η ζωγραφική της Βάλλυς Λιάπη
ζωντανεύει µε τρόπο µοναδικό τον κόσµο
των τραγουδιών αυτών.

ζωη βαλαση
νανι το κρινο τησ αυγησ
νανουρισματα

Eικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

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.

MIA
ΔH Σ

Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη

MIA
ΔH Σ

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

Συντελεστές μουσικού CD:
N¤· ÛÂÈÚ¿
Ερμηνεία-τραγούδι:
Ορφέας Ζαφειρόπουλος,
Αργυρώ Λογαρά, Άννα Βυθούλκα
Μουσική: Ορφέας Ζαφειρόπουλος
N¤· ÛÂÈÚ¿
Σκηνοθεσία: Άννα Βυθούλκα
Ηχοληψία-Μείξη: Soundflakes Studio,
Κώστας Γκαβάκος
AKA
EIO

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΜΕ ΔΡΑΚΟΥΣ

Μια γαστριμαργική περιπλάνηση στα λαϊκά παραμύθια

Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη
Είκοσι εννιά ελληνικά λαϊκά
παραμυθια στην ντοπιολαλιά
της προέλευσής τους, με κοινό
στοιχείο τη σημασία του φαγητού
στην πλοκή τους. Καλή σας όρεξη!

17X24 • σελ. 264

N¤· ÛÂÈÚ¿

N¤Ô

BPAB
N
NΩ

21.5X25.5 • σελ. 136 • τιμή 24,88 €

ΒιβλίαN¤· ÛÂÈÚ¿
με cd

AΘH

21X25 • σελ. 208 • τιμή 28,40 €

N¤Ô

για παιδιά που µόλις αρχίζουν
να διαβάζουν ή που αρχίζουν
να αποκτούν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους
και θέλουν να περιπλανηθούν µόνα τους
στο µαγικό κόσµο ενός βιβλίου

H εικόνα είναι της Σοφίας Ζαραμπούκα από το βιβλίο της
«Η δράκαινα κι ο Τίτος».

από 6 ετών

από 6 ετών
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ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €
24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

Η κλασική σειρά που µε πολύ απλή αφήγηση
και πλούσια ολοσέλιδη εικονογράφηση
φέρνει τα παιδιά σε επαφή µε τον κόσµο
της µυθολογίας µας.

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

Σειρα 10 βιβλιων
Εικονογράφηση της ιδίας

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

1. Ο Κόσµος γεννιέται | Οι Τιτάνες | Ο ∆ίας και η οικογένειά του

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

2. Η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη και ο Άρης
3. Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεµη
4. Ο Ερµής, ο Πλούτωνας, η Περσεφόνη, η ∆ήµητρα,

και ο ∆ιόνυσος
5. Οι Μοίρες, ο Προµηθέας, η Πανδώρα, ο ∆ευκαλίωνας

και οι Άνεµοι
6. Η Ηώς, ο Ήλιος, ο Φαέθων, η Σελήνη και ο Παν

24X24 • σελ. 32 • τιμή 9,13 €

7. Οι Κένταυροι, ο Ασκληπιός, oι Μούσες και ο Ορφέας
8. Η Ευρώπη και ο Κάδµος | Ο Τάνταλος και ο Πέλοπας |

Ο ∆αναός, ο Περσέας και η Μέδουσα
9. Οι άθλοι του Ηρακλή
10. Ο Θησέας και ο Μινώταυρος | Ο Μίνωας, η Πασιφάη |

Η Αριάδνη και ο Αιγέας

από 6 ετών
Kείμενα και εικόνες ΤΗΣ ΙΔΙ ΑΣ

φυσικα σ' ΑΓΑΠΩ
23X22 • σελ. 60 • τιμή 12,68 €

Τα αφισοβιβλία

N¤· ÛÂÈÚ¿

ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ

Ανοιχτά, μπορείς να τα στολίσεις ως αφίσες.
Διπλωμένα,
είναι το καθένα τους ένα βιβλίο.
N¤· ÛÂÈÚ¿
Το παιδί διπλώνει και ράβει ή συρράπτει
το βιβλίο, κι έτσι συμμετέχει στη διαδικασία
AKA του. Η σημαντικότερη Ελληνίδα
δημιουργίας
EIo
συγγραφέας και εικονογράφος επιστρέφει
με μια νέα, φρέσκια και πρωτότυπη σειρά που
συνδυάζει όμορφα κείμενα, υπέροχες εικόνες και
μια διαδραστική σχέση του παιδιού με
το έντυπο βιβλίο. Μια νέα, πρωτότυπη σειρά,
σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Γιατί, για όσους
το αγαπάνε, το βιβλίο είναι είδος πρώτης ανάγκης!
MIA
∆H σ

Ένα βιβλίο για τη φύση, το περιβάλλον αλλά και την
αγάπη. Πολύ διασκεδαστικό και αρκετά «µυστηριώδες»
εισάγει τους µικρούς αναγνώστες στα θέµατα
της οικολογίας εύκολα, µια και µπλέκονται στις
περιπέτειες των δύο ηρώων της ιστορίας. Για όλα
θα βρεθεί µια λύση όταν ένας άχαρος, άχρηστος,
αχόρταγος και άφιλος θα δοκιµάσει πρώτη φορά
ένα φιλί, θα αποκτήσει φίλους.

N¤Ô

BPAB
N
ώ
N

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
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ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
Ή ΓΑΪ∆ΟΥΡΙΕΣ
για τους ήρωες των βιβλίων. Παιχνίδι
για τους πιο µικρούς, πρακτικά και
διασκεδαστικά για τους
µεγαλύτερους (ως και αρκετά
µεγάλους), τα δύο αυτά βιβλία της
Σοφίας Ζαραµπούκα αναφέρονται
στους απλούς κανόνες
συµπεριφοράς, παλιούς και
νεότερους, που κάνουν την ζωή µας
πιο εύκολη και καλούν τον αναγνώστη
να αλλάξει ή να συµπληρώσει τον
κατάλογο που βρίσκεται στο τέλος
του κάθε βιβλίου. Έτσι, µας προτρέπει
στην παρατήρηση και όχι στην
παθητική αποδοχή των όσων
συµβαίνουν γύρω µας.

28Χ21 • σελ. 16 • τιμή 2,99 €

19X22 • σελ. 36 • τιμή 9,13 €

Με ήρωες γουρούνια και γαϊδάρους
που µόνο «γουρουνιές» και
«γαϊδουριές» δεν κάνουν, η Σοφία
Ζαραµπούκα µάς παρουσιάζει τους
καλούς τρόπους µε τρόπο
ανατρεπτικό, αντισυµβατικό και
καθόλου «καθώς πρέπει» σε δύο
παιχνιδιάρικα και διαδραστικά βιβλία,
γεµάτα µε τις ιδιαίτερα χαριτωµένες
µορφές των ζώων-πρωταγωνιστών
της. Τα γουρούνια γράφουν τον
κατάλογο µε τις «γουρουνιές»
δίνοντας στην καθεµιά ένα νούµερο.
Τα γαϊδούρια γράφουν τις
«γαϊδουριές». Η αρίθµηση γίνεται
ένας µυστικός κώδικας συνεννόησης

ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
Ή ΓΟΥΡΟΥΝΙΕΣ

28Χ21 • σελ. 16 • τιμή 2,99 €

24X24 • σελ. 56 • τιμή 12,17 €
19X22 • σελ. 36 • τιμή 9,13 €

Αυτή είναι η ιστορία της µαµάς µου.
Αν εσύ είσαι πιο µικρή από µένα και η µαµά σου πιο
µικρή απ’ τη δική µου όπου λέει «η µαµά της»
στην ιστορία θα βάζεις «η γιαγιά της».

28Χ21 • σελ. 16 • τιμή 2,99 €

AθH

η ιστορια
τησ µαµασ µοY

Τέα η γοργόνα
Σαίξπηρ:
Ο έμπορος της Βενετίας
διασκευή για παιδιά

Η Δράκαινα κι ο Τίτος
ελεύθερη διασκευή
λαϊκού παραμυθιού

42

από 6 ετών

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ
N¤Ô
N¤· ÛÂÈÚ¿

17X24 • σελ. 264

N¤· ÛÂÈÚ¿

Μια γαστριμαργική περιπλάνηση στα λαϊκά παραμύθια

Εικονογράφηση: Βάλλυ Λιάπη
Είκοσι εννιά ελληνικά λαϊκά παραμύθια στην ντοπιολαλιά της προέλευσής τους, με κοινό στοιχείο τη σημασία
του φαγητού στην πλοκή τους. Μια μικρή μελέτη, ως πρόλογος, ξεναγεί τον αναγνώστη σ’ αυτόν τον κόσμο με
τις πραγματικές ή συμβολικές πανδαισίες, τα εξωτικά ή απατηλά εδέσματα, με φρούτα και ζαρζαβατικά που
γονιμοποιούν, ζαχαρένιους γαμπρούς, ψωμί κι αλάτι, αίμα, γάλα του φεγγαριού και... καλή σας όρεξη!

ηλιοσ ηλιοσ και βροχη
Πρόλογος: Αντώνης Σαμαράκης
Εικονογράφηση: Διονύσης Bαλάσης
21X28 • σελ. 56 • τιμή 10,14 €

AθH

17X21 • σελ. 58 • τιμή 8,62 €

Όµορφα παραµύθια εµπνευσµένα απ’ τη λαϊκή παράδοση που µιλούν
για κάστρα, πολιτείες και νησιά του τόπου µας κι έχουν σαν ήρωες τον ήλιο
και τη βροχή, τον Aντρειωµένο και τη Λυγερή, τα πουλιά και τα κύµατα.

ιστοριεσ του ασηµενιου δασουσ
Εικονογράφηση: Διονύσης Bαλάσης
H φύση είναι γεµάτη µάγια. Mιλάει η δροσοσταλίδα, µιλάει ο κοµήτης, τα δέντρα
ενώνονται για ν’ αντισταθούν στον άνεµο. H καλλιτεχνική εικονογράφηση του
βιβλίου πλάθει την ατµόσφαιρα του παραµυθένιου κόσµου και περνάει µέσα
από τις ιστορίες αυτές, που τραγουδούν την οµορφιά της απλής φυσικής ζωής,
τη φιλία, την αγάπη.

ιστοριεσ ανθρωΠΩΝ, ∆ΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ

17X24 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

Σε κρυµµένα, παλιά, µαγικά βιβλία, ήρωες δεν είναι βασιλόπουλα και ιππότες,
αλλά άνθρωποι όπως εσείς κι εγώ, όπως ο Ατρόµητος Ράφτης, που είναι απλός
ράφτης, εξαιρετικός όµως όταν τα βάζει µε θεριά που δεν φαίνονται, δράκους
που φιλοσοφούν και ωραίες, µοιραίες και τροµαγµένες πριγκίπισσες...

Ο γενναιοσ Γιαννησ Τηγανησ
Εικόνες: Κατερίνα Bερούτσου
Κάποτε, οι άνθρωποι και τα θεριά – τέρατα, λάµιες, στρίγγλες και δράκοι –
είχαν πολλές σχέσεις µεταξύ τους. Ανάµεσα στον κόσµο των θεριών και
στον κόσµο των ανθρώπων υπήρχαν καθηµερινά πάρε δώσε. Όµως, τα τελευταία χρόνια, τα πράγµατα έχουν
αλλάξει. Είναι πολλοί αυτοί που ανησυχούν σοβαρά. Μήπως οι δράκοι έχουν µεταµορφωθεί σε ανθρώπους
και µας ξεγελάνε; Μήπως οι άνθρωποι έχουν γίνει δράκοι και µας καταστρέφουν;

17X24 • σελ. 80 • τιμή 15,21 €

το ασωμαΤΟ ΘΕΡΙΟ
Μακέτες: Κωστής Βαλάσης

βασω µαυρουδη

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,10 €

η μεταξοΚΛΩΘΩ ΚΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ TΩN ΠAPAMYΘOΠPOΣΩΠΩN
Εικονογράφηση: Κατερίνα Σαµαρά
Συνεχίζουν οι γιαγιάδες να λένε παραµύθια; Ξέρουν την παραµυθοσυνταγή ή την
έχουν χάσει; H Mεταξοκλωθώ,το παραµυθοχώρι, τα παραµυθοπρόσωπα και ο
κύριος σε χρώµα λαχανί µας λένε το δικό τους παραµύθι και µας απαντούν.

µαρουλα κλιαφα
η ηλιαΧΤΙΔΑ
Εικονογράφηση: Γιάννης Kαλαϊτζής

βραβειο δηµου αθηνων

H ηλιαχτίδα γυρίζει τον κόσµο, τρυπώνει παντού και βλέπει
ένα πλήθος πράγµατα. Kι αυτά που βλέπει γίνονται παραµύθια για τις βροχερές µέρες.

21X21 • σελ. 48 • τιμή 6,08 €

BPAB
N
Nώ

ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΜΕ ΔΡΑΚΟΥΣ

MIA
∆H σ

AKA
EIo

ΒΡΑ ΒΕΙΟ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ» ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ για το συνολο του εργου τησ

από 6 ετών

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ
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Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ

KΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ
N¤Ô

Σειρα 4 βιβλιων
Γνωρίστε τα Χμ, τα μικρά πνεύματα των σελίδων που κάνουν τα παιδιά
να αγαπήσουν το διάβασμα και το γράψιμο.

N¤· ÛÂÈÚ¿
N¤· ÛÂÈÚ¿

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. Γιατί
τα καλύτερα ταξίδια... μετά
τα ταξίδια, είναι αυτά που στη
γλώσσα των Χμ λέμε... λεξίδια!

14,5Χ21,2 • σελ. 96 • τιμή 9,86 €

14,5Χ21,2 • σελ. 96 • τιμή 9,86 €

14,5Χ21,2 • σελ. 112 • τιμή 9,86 €

BPAB
NώN

θH
σA

14,5Χ21,2 • σελ. 104 • τιμή 9,86 €

MIA
∆H

AK
EIo A

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!
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»

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

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
βραχεια ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»

28Χ19,5 • σελ. 88 • τιμή 13,94 €

Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ!
Tα 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!
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ παιδικου ΒΙΒΛΙΟΥ

από 6 ετών
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14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

ΚΕΛΙ ΜΑΚ ΚΑΪΝ

ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΝΟΝΗΣΙ

Σειρά 4 Βιβλίων
Εικονογράφηση: Σεσίλια Γιόχανσον
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά

Η Σπιρουλίνα είναι µια γοργόνα µε ξεχωριστό χαρακτήρα. ∆εν της
αρέσει να κάθεται όλη µέρα, να χτενίζει τα µαλλιά της και να τραγουδάει
σαν τις αδελφές της. Θέλει να ζει µοναδικές περιπέτειες!

1. στοιχειωμενΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
Οι αδερφές της Σπιρουλίνας την προκάλεσαν να πάει στο στοιχειωµένο
ναυάγιο. Στην αρχή η Σπιρουλίνα φοβάται, µα είναι αποφασισµένη να το
κάνει. Σύντοµα θα καταλάβει πως τα φαντάσµατα έχουν φιλική διάθεση
και χρειάζονται τη βοήθειά της.

2. πειρατοΜΠΕΡ∆ΕΜΑΤΑ

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

Η Σπιρουλίνα πιστεύει πως έχει πλάκα να είσαι πειρατής. Όταν όµως
συναντάει αληθινούς πειρατές, καταλαβαίνει πόσο κακοί είναι. Η Σπιρουλίνα
είναι αποφασισµένη να τους χαλάσει τα σχέδια. Θα χρειαστεί όµως βοήθεια…

N¤Ô

3. ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
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;

4. ΦΑΛΑΙΝΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Σπλας το φαλαινάκι έχει χαθεί! Η Σπιρουλίνα θέλει να τον βοηθήσει να βρει
τη μαμά του. Να όμως που πιάνονται κι οι δυο στα δίχτυα των ψαράδων!
Θα καταφέρουν να γλιτώσουν;

N¤· ÛÂÈÚ¿
ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Σειρά 2 Βιβλίων | Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού
¿
Ú
È
Â
N¤· Û
ΑΜΕΛΙ ΜΠΕΝ
1. Η ΝΕΡΑϊΔΟΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

AθH

15.5X22 • σελ. 96 • τιμή 9,86 €

Εικονογράφηση: Μπετίνα Γκότσεν-Μπεκ
Η Λένα είναι αναστατωμένη: Σε λίγο πρέπει να βγει στη σκηνή με το μπαλέτο της. Στα γρήγορα κάνει πάλι
πρόβα μια πιρουέτα. Στριφογυρίζει γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα... μέχρι που ξαφνικά βρίσκεται στη χώρα
των νεράιδων. Αλλά και εδώ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση:
Το κακό ξωτικό Νοξ έχει κάνει μαγικά στο Αστεράκι, την πρίμα
μπαλαρίνα του μπαλέτου των άστρων. Χωρίς το Αστεράκι
δεν μπορεί να γίνει η παράσταση και όλα τα αστέρια στον ουρανό
θα σβήσουν. Άραγε θα μπορέσει η Λένα να σώσει την κατάσταση;

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

15.22 • σελ. 96 • τιμή 9,86 €
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AKA∆
Io

από 6 ετών
Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΦΤΕΡΟΥΛΗΣ

Σειρά 4 Βιβλίων
Εικονογράφηση: Λουί Αλουάν
Μετάφραση: Μελίνα Βατινέλ

45

ΠΟΛ ΤΙΕΣ

περιεργοι
ΠΕΙΡΑΤΕΣ!
Το Φτερούλη κανείς δεν τον
παίρνει σοβαρά στην οικογένειά
του. Ένα βράδυ, λοιπόν,
εκείνος αποφασίζει να το
σκάσει. Τα πράγµατα είναι
δύσκολα: θα βρεθεί ανάµεσα
σε κακούς πειρατές και
πεινασµένους κανίβαλους.
Θα τα βγάλει άραγε πέρα;

ο θησαυροσ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
Υπάρχουν καλοί πειρατές, κακοί
πειρατές και… αδέξιοι πειρατές.
Ο Φτερούλης έσπασε το τιµόνι του
πλοίου τους και τώρα πρέπει να
µαζέψει εκατό µαργαριτάρια για να
ξεπληρώσει τη ζηµιά! Ευτυχώς που
έχει τους φίλους του. Όλοι µαζί
ίσως τα καταφέρουν…

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,52 €

Ο Φτερούλης είναι ένας πειρατής µε ξεχωριστό χαρακτήρα. ∆εν του αρέσει να επιτίθεται
στα ξένα πλοία, ούτε να κλέβει τους ανθρώπους. Θέλει όµως να ζει µοναδικές περιπέτειες!

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΕΦΤΑ ΚΡΑΝΙΩΝ

μυστηριο
στο πλοιο

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...

Ποιος είναι ο θησαυρός που
πιστεύει ο πειρατής Αφρογένης
ότι θα βρει στο καράβι του πειρατή Πιρούνη; Διάλεξεμάλιστα
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;

N¤Ô
N¤· ÛÂÈÚ¿
1. ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΜΟΥΘ

ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΟΡΝΤΙΛΙΟΝΙ

BPAB
N
Nώ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σειρά 2 Βιβλίων
Εικονογράφηση: Φαμπιάνο Φιορίν
Aπόδοση: Δήμητρα Δότση

HMIAσ

Τα μέλη της φυλής του Κόραν πρέπει να αντιμετωπίσουν τον
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ξαφνικό χιονιά και την έλλειψη τροφής. Για καλή τους τύχη, στον N¤· ÛÂ
ÈÚ¿
ορίζοντα εμφανίζεται ένα μαμούθ. Οι κυνηγοί της φυλής ορμάνε
στο θήραμά τους, μα δεν είναι οι μόνοι. Ξαφνικά καταφτάνει
μια αγέλη πεινασμένων λύκων. Ξεκινά μια δραματική δοκιμασία
o AKA∆
EI
για τη φυλή· από το κρέας του μαμούθ εξαρτάται η επιβίωση
αντρών, γυναικών και παιδιών. Και να που η μικρή Άουα έχει μια
καταπληκτική ιδέα…
AθH

16X20 • σελ. 56 • τιμή 5,47 €

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

16X20 • σελ. 56 • τιμή 5,47 €

2. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

46

από 6 ετών

N¤Ô

ANTONIO ΓΚ. ΙΤΟΥΡΜΠΕ

N¤· Û

ÂÈÚ¿

Oι υποθέσεις του επιθεωρητή Σπιθαμή
και του πα λι ΚAΡΙ
Σειρά 4 Βιβλίων
Εικονογράφηση: Άλεξ Όμιστ
Απόδοση: Δήμητρα Δότση

N¤· Û
ÂÈÚ¿

BPA
NώN

∆HMIA

Io AKA
BE

O EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΠΙΘΑΜΗΣ είναι ένας αξιολάτρευτος ήρωας: αδέξιος και αστείος όπως
ο επιθεωρητής Κλουζώ, θαυμαστής των περίεργων γκάτζετ όπως ο Αστυνόμος Σαΐνης, λάτρης
του καλού φαγητού όπως ο Πέπε Καρβάλιο και ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο. Ο ΠΑ ΛΙ ΚΑΡΙ είναι
ένας αξιαγάπητος βοηθός που αξιοποιεί την ευφυΐα του και τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού του
για να λύσει τα μυστήρια. Συχνά μάλιστα τα καταφέρνει καλύτερα κι από τον επιθεωρητή.

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

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

Διαβάζοντας τα βιβλία
μπορείς να γίνεις κι εσύ ντετέκτιβ
και να αναζητήσεις τη λύση του κάθε μυστηρίου.

14Χ21 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

2. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ
ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ

Μια απρόσμενη πρόσκληση φέρνει τον
επιθεωρητή Σπιθαμή και τον Πα Λι Κάρι στο
Πεκίνο παραμονές πρωτοχρονιάς. Καθώς
παρακολουθούν μια μεγάλη γιορτή, γίνονται
μάρτυρες μιας περίεργης εξαφάνισης.
Ποιος μπορεί να απήγαγε το διάσημο
τραγουδιστή Τσι Λι Ντο;

14Χ19 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

Η μέρα αυτή ξεκίνησε άσχημα για τον επιθεωρητή Σπιθαμή. Δε φτάνει που τον διέκοψαν
ενώ έτρωγε, τώρα πρέπει να συνεργαστεί
με έναν νέο και άπειρο αστυνομικό,
τον Κινέζο Πα Λι Κάρι.
Η πρώτη τους υπόθεση δεν αργεί: Κάποιος
έκλεψε από το σπίτι ενός εκατομμυριούχου
το πολύτιμο σερβίτσιο του φαγητού, αλλά
– τι παράξενο! – όχι τα ακόμη πιο πολύτιμα
μαχαιροπίρουνα. Αναζητώντας τη λύση αυτού
του μυστηρίου, ο επιθεωρητής Σπιθαμής ίσως
ανακαλύψει, εκτός από τον κλέφτη, και έναν
άξιο βοηθό.

3. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

14Χ19 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

1. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟΥ

14Χ20 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

θ
σA H

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.

από 6 ετών
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χριστινα φραγκεσκακη
να το παρει το ποταμι;
Εικονογράφηση: Eλίζα Βαβούρη

Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου»
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

14Χ21 • σελ. 136

14Χ21 • σελ. 48 • τιμή 8,96 €

Μέσα στη βιβλιοθήκη η κυρία Συμέλη και τα παιδιά παίζουν
το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Ψάχνουν την καρδιά
του σχολείου. Ψάχνοντας θα βρεθούν μπροστά σε απροσδόκητες συναντήσεις, σε κρυμμένα μυστικά, σε πράγματα
μαγικά... H βιβλιοθήκη είναι γεμάτη μαγικά... Το παιχνίδι
τους δεν έχει τέλος. Η καρδιά του σχολείου όμως ακόμα
να φανεί. Να το πάρει το ποτάμι;
Ένα βιβλίο για το θαυμαστό κόσμο της βιβλιοθήκης και το
παιχνίδι της ανάγνωσης.

Ευγενιοσ τριβιζασ
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
Εικονογράφηση: Αλέξης Κυριτσόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Το παραμύθι αυτό είναι η ιστορία ενός χιονάνθρωπου
και ενός κοριτσιού. Ενός κοριτσιού που έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο και του ζήτησε να μη λιώσει ποτέ...
Αν καμιά χειμωνιάτικη νύχτα, την ώρα που κοιτάς απ' το θαμπό τζάμι του παράθυρου, δεις ένα χιονάνθρωπο
να στρίβει τη γωνιά του δρόμου, μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να μην είδες καλά, αλλά πάλι - ποιος ξέρει μπορεί να είδες ένα χιονάνθρωπο που πηγαίνει στο Βόρειο Πόλο... Η ιστορία που θα διαβάσεις είναι η ιστορία
ενός χιονάνθρωπου και ενός κοριτσιού. Ενός κοριτσιού που έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο και του ζήτησε να μη
λιώσει ποτέ. Ενός χιονάνθρωπου που ξεκίνησε να πάει στο Βόρειο Πόλο. Είναι η ιστορία όλων των κοριτσιών
που φτιάχνουν ένα χιονάνθρωπο, όλων των χιονάνθρωπων που ξεκινάνε κάποιο πρωί
για το μακρινό ταξίδι, το ταξίδι για το Βόρειο Πόλο...
Τώρα σε νέο μικρό σχήμα και ανανεωμένη εικονογράφηση!

Σειρά 4 Βιβλίων

13X18 • σελ. 24 • τιμή 3,55 €

13X18 • σελ. 24 • τιμή 3,55 €

KAI EΓΩ ∆IABAZΩ Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Ιδανικά για παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν μόνα τους.

EMANOYEΛ KAMΠPOΛ
πωσ να μαΓEIPEΨEIΣ ENA ΓOYPOYNAKI
Μια ξεκαρδιστική ιστορία για έξυπνα παιδιά.

KPIΣTOΦ ΛOYΠI
ζητω οι ATAΞIEΣ!
Μια ξεκαρδιστική ιστορία για παιδιά που λατρεύουν τις αταξίες.

KITEPI ΣIMON
13X18 • σελ. 24 • τιμή 3,55 €

13X18 • σελ. 24 • τιμή 3,55 €

η μηχανη ME TA ΓOYPOYNAKIA
Μια συγκινητική ιστορία για την απληστία και
για τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

ΣIΛBI NTE MATOYIZIE
μπλιαχ! ΠAΛI ΛAXANIKA;
Μια συγκινητική ιστορία για τα παιδιά που δεν θέλουν
να τρώνε λαχανικά και για τις μαμάδες τους.

48

από 6 ετών

ΤΖΕΜΗ ΤΑΣΑΚΟΥ
ΟΙΚΟΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Εικονογράφηση: Ροσίνα Mπαλτατζή
Γιατί όλα τα πουλιά που ζούσαν
στο Mεγάλο Xωράφι αγαπούσαν
το Xρυσόδεντρο τόσο πολύ;
Tι ήταν αυτό που έκανε το Xρυσόδεντρο
τόσο ξεχωριστό; Mήπως οι απίστευτες
ιστορίες που ήξερε να διηγείται;
Ή µήπως υπήρχε κάτι το διαφορετικό,
που το έκρυβε καλά κάτω
απ’ το φτωχικό φλοιό του;

οι τρεισ δροσοσταλιδεσ
Εικονογράφηση: Μιχάλης Kασάπης
Tρεις αδελφές δροσοσταλίδες
συζητούν για την επικαιρότητα και
ειδικότερα για τα βάσανα που περνά
ο Πατέρας τους, το Nερό...
Mιλούν για τις πετρελαιοκηλίδες,
για τα λύµατα των εργοστασίων,
για τις τοξικές ουσίες που µολύνουν τις
θάλασσες, τις πηγές και τα ποτάµια...
Oι δροσοσταλίδες αποφασίζουν
να κάνουν κάτι για να αντιδράσουν:
Aποφασίζουν να απεργήσουν!

εγω, ο κανεΛΟΣ
Εικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης
Tα αποµνηµονεύµατα ενός αδέσποτου
σκύλου γραµµένα απ’ το ίδιο του το χέρι
(ή, για να ακριβολογούµε, από το ίδιο

24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €
24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

το χρυσοδεντρο
που τραγουδουσε

24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

Πριν από οχτακόσια οχτώ ολόγιοµα
φεγγάρια, στο «Xωριό των Λυπηµένων
Ψαράδων» κατέφθασε µια νεαρή και
όµορφη Φώκια... Tι αλλαγές έφερε
στη ζωή των κατοίκων του Bυθού
και του Γιαλού η Φώκια αυτή;
Γιατί άραγε ήταν τόσο µοναχική;
Kαι τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε
στο φίλο της το Kαλαµάρι πως η λέξη
«ισορροπία» ήταν η λέξη-κλειδί;

24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

Εικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

η μοναχικη φωκια
και το παλτο
τησ κυριασ προεδρου

24X24 • σελ. 44 • τιμή 9,13 €

σειρα 6 βιβλιων

του το πόδι)! Aπό το οικόπεδο
µε τα αγριόχορτα και τις µαργαρίτες,
στο σπίτι των ανθρώπων και κατόπι
στη φυλακή...
H πορεία µιας (σκυλίσιας) ζωής.

φοιβη, η ελαφινα
του φεγγαριου
Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
H Φοίβη, η Eλαφίνα του Φεγγαριού,
γεννήθηκε στην καρδιά του ∆άσους
των Bελανιδιών, εκεί όπου βρισκόταν
άλλοτε το Ξέφωτο των Ξανθών
Ξωτικών. Aγάπησε τον Έλαφο Γενναίο,
τον καλύτερο «κερατοµάχο»

της περιοχής. Oι ευχές των Ξωτικών
τη συνόδευαν στη ζωή, ως τη στιγµή...

ο κοκκινοσ ΓIΓANTAΣ
Εικονογράφηση: Απόστολος Kαραστεργίου
Σίγουρα η µικρούλα Γη ήταν η καλύτερη
φιλενάδα του Ήλιου, του πιο λαµπερού
πλανήτη που εµφανίστηκε ποτέ
στο Γαλαξία... Eκείνος, άλλωστε,
της χάρισε το «δώρο της ζωής»...
Tι συνέβη, λοιπόν, και ο Ήλιος
θύµωσε µαζί της κάποια στιγµή;
Tι συνέβη και αναγκάστηκε να
της δείξει το κακό του πρόσωπο;
Tο πρόσωπο το Kόκκινου Γίγαντα;

από 6 ετών
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αµαντα λαµρι & λορα χαρβιτσ
οι περιπετειεσ του ραϊλι

σειρα 4 βιβλιων

27X24 • σελ. 48 • τιμή 8,62 €

διασωση στον αµαζονιο

27X24 • σελ. 48 • τιμή 8,62 €

τιγρεισ στο τεραϊ
Εικονογράφηση: Σάρα MακIντάιρ
Mετάφραση: Aριάδνη Mοσχονά

27X24 • σελ. 48 • τιμή 8,62 €

Εικονογράφηση: Σάρα MακIντάιρ
Mετάφραση: Aριάδνη Mοσχονά

27X24 • σελ. 48 • τιμή 8,62 €

σαφαρι στη NOTIO AΦPIKH

Εικονογράφηση: Σάρα MακIντάιρ
Mετάφραση: Aριάδνη Mοσχονά

δελφινια σε κινδυνο
Εικονογράφηση: Σάρα MακIντάιρ
Mετάφραση: Mάνθος Mπουρνάζος

Οι Περιπέτειες του Ράιλι είναι µια εκπαιδευτική και
ψυχαγωγική σειρά εικονογραφηµένων παιδικών
βιβλίων. Στα βιβλία της σειράς ο αναγνώστης
ακολουθεί τον εννιάχρονο Ράιλι και την ξαδέλφη
του, την Άλις, που επισκέπτονται διάφορα µέρη
του κόσµου µε αφορµή τις επιστηµονικές
αποστολές του θείου Μαξ, που είναι παγκοσµίου φήµης βιολόγος.Σε κάθε περιπέτειά του ο Ράιλι ανακαλύπτει ένα ολόκληρο
οικοσύστηµα που έχει διαταραχτεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Γνωρίζει τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, µα και
τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής τους, και µέσα από τη βιωµατική διαδικασία µαθαίνει πώς ο καθένας µας µπορεί να βοηθήσει
τη φύση να επανακτήσει την ισορροπία της, όπου αυτό είναι εφικτό, ή έστω να σταµατήσει την καταστροφή. Τα βιβλία της σειράς
συνδυάζουν µε απόλυτη επιτυχία µια ιστορία µε συναρπαστική πλοκή - που κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη - µε τα
πραγµατολογικά, επιστηµονικά στοιχεία. Η εικονογράφηση, που είναι συνδυασµός φωτογραφίας και ζωγραφικής,
ζωντανεύει µε µοναδικό τρόπο την ιστορία, ενώ εξυπηρετεί απόλυτα το σκοπό της βιωµατικής µάθησης.

ΦΡΙ-ΣΤΟΡΙΕΣ
σειρα 2 βιβλιων

Εικονογράφηση: Λίζα Hλιού

το σιδερενιο ΘHΡΙΟ
Στην πρώτη από τις ιστορίες του ΦΡΙ,
στην πρώτη ΦΡΙ-στορία, δηλαδή, γνωρίζουμε τον ΦΡΙ,
το πουλάκι πρωταγωνιστή, την Έρη και την κούκλα της
τη Νεγκρίτα, τα ζώα και τα φυτά της ρεματιάς,
μα και το μισητό Σιδερένιο Θηρίο, που δεν αφήνει
τίποτα όρθιο στο πέρασμά του.
Ένα πρωτότυπο βιβλίο για την οικολογία.
Συνοδεύεται από επιτραπέζιο παιχνίδι με 40 κάρτες.

28,5X22 • σελ. 48 • τιμή 19,27 €

XPIΣTOΣ
KAΛOYNTZOΓΛOY

Πώς ξεκίνησε η φωτιά και ποιες θα είναι οι συνέπειές της; Τι είναι αυτό το σταχτί πέπλο
που έχει καλύψει τα πάντα; Στη δεύτερη από τις ιστορίες του Φρι, στη δεύτερη φρι-στορία
δηλαδή, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο γειτονικό βουνό. Ο Φρι, το πουλάκι πρωταγωνιστής,
η Έρη και η κούκλα της, η Νεγκρίτα, πρέπει να βοηθήσουν τα πλάσματα της ρεματιάς να
προστατέψουν το χώρο τους, μα και να συμπαρασταθούν στα ζώα και στα πουλιά του
βουνού που έχασαν το σπίτι τους. Ένα πρωτότυπο βιβλίο για το περιβάλλον, τα
οικοσυστήματα, την οικολογική συνείδηση. Ένα βιβλίο για το σπίτι και το σχολείο, για το
νηπιαγωγεί και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

27Χ21 • σελ. 56 • τιμή 13,94 €

Το σταχτί πέπλο

25Χ19 • σελ. 48 • τιμή 9,46 €

από 6 ετών

16X21 • σελ. 96 • τιμή 9,64 €

16X21 • σελ. 32 • τιμή 6,97 €
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ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ
αντικειμενα ΧΑΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΕΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ

Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού

Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού

Το βιβλίο παρουσιάζει όλα τα παλιά
αντικείµενα,τα τόσο χρήσιµα κάποτε,
που πια έχουν ξεχαστεί και υπάρχουν µόνο
στις αναµνήσεις των µεγαλύτερων και…
στα παλαιοπωλεία. Το τηλέφωνο-χωνί,
το µαγκάλι, το γραµµόφωνο,
το µελανοδοχείο, ο κόπανος, το αλέτρι,
ο αργαλειός και τόσα ακόµη έρχονται
να µας θυµίσουν µιαν άλλη εποχή,
όχι και τόσο µακρινή. 42 αντικείµενα
χαµένα, µε τα χρόνια ξεχασµένα,
δοσµένα µε µοναδικό ποιητικό τρόπο
από τη Σοφία Χατζηκοκολάκη.

Τα παιχνίδια του χωματένιου δρόμου
παίζονταν σε χρόνια που τα αυτοκίνητα ήταν
λίγα, οι δρόμοι δεν είχαν άσφαλτο και
η τεχνολογία δεν είχε εισβάλει τόσο στη ζωή
μας. Ήταν παιχνίδια που επέτρεπαν
την κίνηση και την έκφραση των παιδιών,
τον αυθορμητισμό και τη φαντασία.
Μερικά από αυτά παίζονται ακόμα
και σήμερα...

στον πίνακα
Η γέννηση της Αφροδίτης
του Μποτιτσέλι

Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
Η κόκκινη ομπρέλα, ξεχασμένη από
τον κάτοχό της στην ομπρελοθήκη
της Πινακοθήκης Ουφίτσι, ανακαλύπτει τη
μαγεία των πιο διάσημων έργων ζωγραφικής
στον κόσμο. Γνωρίζει από κοντά την
Αφροδίτη, την Ώρα, τους Ανέμους, μαθαίνει
για το ζωγράφο Σάντρο Μποτιτσέλι,
τη Σιμονέτα, τον Τζουλιάνο, και αποφασίζει
να κάνει μια πολύ παράξενη… μετακόμιση.
Έτσι αρχίζει το ταξίδι της μέσα στο διάσημο
πίνακα Η γέννηση της Αφροδίτης
του Μποτιτσέλι!

ελενη χωρεανθη

αισωπου µυθοι
Σειρα 3 Βιβλιων

17X24 • σελ. 96 • τιμή 9,13 €

17X24 • σελ. 88 • τιμή 9,13 €

Οι µύθοι του Αισώπου έχουν παγκόσµια
απήχηση γιατί, µέσα από απλές ιστορίες
µε πρωταγωνιστές ζώα και ανθρώπους,
µεταφέρουν πανανθρώπινα µηνύµατα
για τη ζωή, τις ηθικές αξίες,
τα ανθρώπινα προτερήµατα και
ελαττώµατα. Κάθε βιβλίο της σειράς
περιλαµβάνει επτά από τους πιο
απολαυστικούς µύθους του Αισώπου.
Κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, άλλοι
λιγότερο. Η απόδοσή τους όµως από
την Ελένη Χωρεάνθη τους ζωντανεύει
όλους µε τρόπο µοναδικό.

17X24 • σελ. 96 • τιμή 9,13 €

Απόδοση: Ελένη Χωρεάνθη

ο αετοσ και
η αλεπoy
Εικονογράφηση:
Χάρης Mπακιρτζίδης

η καλιακουδα
και τα περιστερια
και αλλοι 6 μυθοι

Εικονογράφηση:
Μιχάλης Κασάπης

ο ηλιοσ και
οι βατραχοι

και αλλοι 6 μυθοι

Εικονογράφηση:
Θανάσης Τσίτσικας

από 6 ετών
Μια σειρά με εκπαιδευτικά παραμύθια
που συνοδεύονται από ευχάριστες δραστηριότητες και
ασκήσεις. Ιδανικά για το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού.

εκπαιδευτικα παραμυθια
σειρα 3 βιβλιων

Eικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας
Μια τρυφερή ιστορία που περιγράφει τη
σύγχρονη αποξένωση των ανθρώπων
λόγω της εργασίας αλλά και την αγωνία
τους να έρθουν πιο κοντά. Μέσα από το
παραμύθι αυτό προσεγγίζεται η κοινωνική
διάσταση των μαθηματικών. Ακολουθούν
έξι παιχνίδια δραστηριότητες με τον κύριο
Μάνο, για το σχολείο ή το σπίτι.

21X21 • σελ. 48 • τιμή 9,05 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 8,03 €

21X21 • σελ. 48 • τιμή 9,04 €

ασπασια βασιλακη
ο κυριοσ μανοσ μονοσ
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ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ενασ δρακοσ στην κουζινα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
εΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Eικονογράφηση: Βίλλυ Καραμπατζιά

Eικονογράφηση: Βίλλυ Καραμπατζιά

Τι γυρεύει άραγε ένας δράκος στην κουζίνα;
ΤΙ ετοιμάζεται να φτιάξει; Ποιες δυσκολίες
πρόκειται να συναντήσει;
Ένα έξυπνο, γραμμένο με χιούμορ βιβλίο
για να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά τις
ποσότητες. Συνοδεύεται από ευχάριστες
δραστηριότητες και ασκήσεις.

Σήμερα Κυριακή θα πάμε εκδρομή. Μπείτε
στο λεωφορείο, στις θέσεις δύο δύο...
α πόσοι θα χωρέσουν τελικά στο λεωφορείο;
Ποιοι θα μπουν μέσα με χαρά;
Πόσοι θα μείνουν στην ουρά;
Μια αστεία έμμετρη ιστορία, που δίνει την
ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν στην
αρίθμηση και να κάνουν απλές προσθέσεις
και αφαιρέσεις.

ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Με ξεναγό την Ιστορία
Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια
Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
21X28 • σελ. 64 • τιμή 10,95 €

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ

μαθηματικα παραμυθια
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
14X21 • σελ. 48

Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν
Τα παιδιά μίας τάξης πραγματοποιούν έναν πρωτότυπο διαγωνισμό για να ανακηρύξουν τον αγαπημένο τους
αριθμό, που θα γίνει ο βασιλιάς των αριθμών. Παραθέτουν τις απόψεις τους και αιτιολογούν τις απαντήσεις
τους, κι ο αναγνώστης ανακαλύπτει μαζί τους την αξία κάθε αριθμού! Μία εναλλακτική πρόταση
στην αποσπασματική προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών.
Για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.
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από 6 ετών

13X18 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €

Eικονογράφηση: Aντοντζονάτα Φεράρι
Μετάφραση: Αδελαΐδα - Ναταλία Μοσχονά
Θα ήθελες να είσαι μεγάλος για να κάνεις πράγματα που
κάνουν οι μεγάλοι; Θα γίνει κι αυτό. Όμως ως τότε, όσο θα είσαι
παιδί, κάνε τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά. Και μέτρα πόσοι
λόγοι υπάρχουν για να είσαι παιδί και να κάνεις τα πράγματα που
κάνουν τα παιδιά. Στο βιβλίο αυτό θα βρεις 101.
Στη πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ περισσότεροι...

οτφριντ προϊσλερ
η μικρη μαγισσα
Εικονογράφηση: Winnie Gebhardt | Μετάφραση: Γιώργος Κώνστας
Η μικρή μάγισσα είναι μόλις εκατόν είκοσι εφτά χρονών, και οι μεγαλύτερες μάγισσες δεν την παίρνουν ακόμα στα σοβαρά.
Είναι καλή μάγισσα και θέλει να βοηθάει τους ανθρώπους όταν συναντούν δυσκολίες στη ζωή τους. Αυτό την κάνει μισητή στις
άλλες μάγισσες, που είναι κακές και πιστεύουν πως καλή μάγισσα είναι η... κακιά μάγισσα. Αυτά της τα καμώματα θα τη φέρουν
αντιμέτωπη με το συμβούλιο των μαγισσών, που θα πρέπει να αποφασίσει αν έχει γίνει καλή..., δηλαδή κακιά, μάγισσα!
Η μικρή μάγισσα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παιδικά βιβλία παγκοσμίως.
Έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 40 γλώσσες, έχει μεταφερθεί στο θέατρο
και στον κινηματογράφο και έχει αγαπηθεί από γενιές αναγνωστών
για την τρυφερότητα και το ανατρεπτικό πνεύμα της.

τζανι ρονταρι

N¤· ÛÂÈÚ¿

παραμυθια
για να σπατε κεφι

N¤· ÛÂÈÚ¿
AKA

και αλλα παραµυθια

Mετάφραση: Άλκη Zέη
Εικονογράφηση: Τζένη ∆ρόσου
∆εν είναι ακριβώς παραµύθια. Eίναι
µικρές ιστορίες το ίδιο γοητευτικές και
συναρπαστικές που καταφέρνει να κάνει
ένα µύθο να µοιάζει µε παραµύθι και
σύγχρονη ιστορία.

N
Nώ

Εικονογράφηση: Άντα Λάουρα Καντόνε EIo
Απόδοση: Δήμητρα Δότση
Παραµύθια του Iταλού Tζάννι Pοντάρι
(βραβείο Άντερσεν 1971), σύγχρονα
και γεµάτα χιούµορ. O συγγραφέας,
θέλοντας να θέσει σε λειτουργία την
παρατηρητικότητα και την κρίση του
παιδιού, αφήνει ατέλειωτα τα παραµύθια
του και υποβάλλοντας τρεις λύσεις για το
καθένα, καλεί τον αναγνώστη να διαλέξει
µια απ’ αυτές και να δικαιολογήσει
την εκλογή του.
BPAB

H Tερεζουλα-Tοσηδουλα

14Χ21 • σελ. 264 • τιμή 12,17 €

N¤Ô

MIA
∆H σ

20X27 • σελ. 128 • τιμή 10,14 €

14Χ21 • σελ. 200 • τιμή 10,95 €

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

AθH

14Χ21 • σελ. 144 • τιμή 7,46 €

ΜΠΕΑΤΡΙΤΣΕ ΜΑΖΙΝΙ
101 ΚΑΛΟΙ ΛOΓOI ΓIA NA EIΣAI ΠAI∆I

ο κρεμμυδακησ
και η παρεα του
Εικονογράφηση: Εμανουέλα Σαντίνι
Απόδοση: Δήμητρα δότση
O µικρός Kρεµµυδάκης
κι ο µπαρµπα-Kολοκύθας αγωνίζονται
για το δίκιο τους. Πώς θα τα βγάλουν
πέρα µε τον πρίγκιπα Λεµόνη, την
κόµισσα Kεράσι κι όλο το αρχοντολόι;
Mεγάλο συµβολικό παραµύθι που
δείχνει ότι οι αγώνες για δικαιοσύνη
κι ελευθερία κερδίζονται όταν
ο λαός είναι ενωµένος.

από 6 ετών
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TZEMH
TAΣAKOY

O ΣAIΞΠHP ΓIA ΠAI∆IA
Σειρα 3 Bιβλιων
∆ιασκευή: Τζέµη Τασάκου | Εικονογράφηση: Ευαγγελία Bασιλειάδου

,ε παιδιά !
ι
ε
λάτ
E παράσταση
ίζ
H αρχ

21X28 • σελ. 48 • τιμή 12,17 €

!

21X28 • σελ. 56 • τιμή 12,17 €

Έµµετρη, σύντοµη
και χιουµοριστική διασκευή
των δηµοφιλέστερων έργων
του Σαίξπηρ, που όµως
επιδεικνύει ιδιαίτερο σεβασµό
προς το πρωτότυπο κείµενο.

OYIΛIAM ΣAIΞΠHP
ρωμαιοσ KAI IOYΛIETA

OYIΛIAM ΣAIΞΠHP
ιουλιοσ ΚΑΙΣΑΡΑΣ

Απ’ όσες ιστορίες αγάπης
γράφτηκαν στον κόσµο αυτό,
το έργο τούτο είναι το πιο γνωστό.

Η ιστορία που θα σας διηγηθώ
συνέβηκε στ’ αλήθεια!
∆εν είναι παραµύθι µε κουκιά και µε ρεβύθια…

Γι’ αυτό, πάρτε όλοι θέση
και µη σταµατήσετε την ανάγνωση στη µέση.
Και όποιος από εσάς τα έργα µου γνωρίζει
θα ξέρει πως µπορώ να τον κάνω να γελά
και να δακρύζει!

Λοιπόν, πάρετε όλοι θέση
και µην σταµατήσετε την ανάγνωση στη µέση!
Και όποιος από εσάς τα έργα µου γνωρίζει
θα ξέρει πως µπορώ να τον κάνω να γελά
και να δακρύζει!

OYIΛIAM ΣAIΞΠHP
ονειρο καλΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

21X28 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

Αυτή είναι η πιο τρελή από τις ιστορίες µου
- τις τραγωδίες και τις κωµωδίες µου!
∆υο νέοι Αθηναίοι και δύο κοριτσόπουλα
µάστοροι, βασιλιάδες, ξωτικά και νεραϊδόπουλα
συναντήθηκαν µια φορά κι έναν καιρό
σ’ ένα δάσος µαγικό
και ζήσανε ένα όνειρο… καλοκαιρινό!
Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε το όνειρο αυτό,
διαβάστε το βιβλίο ετούτο ’δω!

E λάτ
ε , παιδιά
H παράσταση
αρ χ
!
ίζ ε
ι!
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από 6 ετών
ειρηνη µαρρα

17X24 • σελ. 76 • τιμή 23,78€

ANΘOYΛA AΘANAΣIA∆OY
τα δωρα
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

ΟΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Σειρα 4 βιβλιων

Mουσική επιµέλεια: Iάσων Aντωνιάδης

Εικονογράφηση: Ρούλα Aκαλέστου
Mουσική: Tάσος Γκρους

ο μαγεµενοσ Αυλοσ
Mουσική: Bόλφγκαγκ Aµαντέους Mότσαρτ
Λιµπρέτο: Eµµανουέλ Σικανέντερ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

Tα τραγούδια ερµηνεύουν:
Kρίστη Στασινοπούλου,
Λιζέτα Kαληµέρη,
∆ανάη Παπαδοπούλου,
Zάχος Xατζηλούκας,
Xορωδία Mουσικού Λυκείου Παλλήνης

λα τραβιατα
Mουσική: Bέρντι
Λιµπρέτο: Φραντσέσκο Mαρία Πιάβε,
από το µυθιστόρηµα του A. ∆ουµά
«H Kυρία µε τις καµέλιες»
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

Στο βιβλίο, η ιστορία του Κυριάκου και της παρέας του,
που σπάνε ο κεφάλι τους να σκεφτούν µε ποιον τρόπο
η οµάδα τους θα κερδίσει το πρώτο βραβείο στη γιορτή
της κατασκήνωσης. Με τις υπέροχες ζωγραφιές
της Ρούλας Ακαλέστου.

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

καρμεν
Mουσική: Zωρζ Mπιζέ
Λιµπρέτο: Aνρί Mελάκ και Λουντοβίκ Aλεβύ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

Στο CD 10 τραγούδια του Τάσου Γκρους µε θέµατα
το περιβάλλον, την αγάπη, τον πόλεµο, τα παιδιά του Τρίτου
Κόσµου, αλλά και τις αλλαγές των εποχών, το πώς τα παιδιά
βλέπουν τους µεγάλους και άλλα πολλά...

ο κουρεασ τησ Σεβιλλησ
Mουσική: Tζοακίνο Aντόνιο Pοσσίνι
Λιµπρέτο: Tσέζαρε Στερµπίνι,
από το οµώνυµο βιβλίο του Mποµαρσέ
Εικονογράφηση: Χριστίνα Kουλουµπή

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

Κάθε τραγούδι αποτελεί αφορµή για συζήτηση µε τα παιδιά
και θέµα για ζωγραφική, για τις διάφορες γιορτές που
οργανώνονται κατά τη διάρκεια και στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, αλλά και για τη δηµιουργική απασχόληση των µικρών
µαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

15X16 • σελ. 60 • τιμή 14,46 €
15X16 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ
ο εγωιστησ ΓΙΓΑΝΤΑΣ

ο ευτυχισΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Η έκδοση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία
µε τα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
∆ιασκευή και στίχοι: Μαρία Μπουράνη
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
Το πολυαγαπηµένο έργο του Όσκαρ Ουάιλντ
σε µια εµπνευσµένη µουσικο παραµυθένια διασκευή
για παιδιά και µεγάλους. Αφηγείται η µοναδική Άννα Συνοδινού.

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
∆ιασκευή - Στίχοι: Μαρία Μπουράνη
Μουσική Παραγωγή: Chroma Musika
Σολίστ: Μαρία ∆ιαµαντή,
Σοπράνο - ∆ηµήτρης Ηλίας, Τενόρος
Αφηγητές και χορωδία:
παιδιά Ελλήνων οµογενών του Καναδά

Ποιος δε θυµάται την τρυφερή
ιστορία του εγωιστή γίγαντα,
ο οποίος δεν άφηνε τα παιδιά να παίζουν στον πανέµορφο κήπο του; Και
πώς µαλάκωσε ξαφνικά η σκληρή καρδιά του όταν γνώρισε την αγάπη στο
πρόσωπο ενός µικρού παιδιού; Το πολυαγαπηµένο έργο του Όσκαρ
Ουάιλντ σε µια εµπνευσµένη µουσικοπαραµυθένια διασκευή, µια ηχητική
απόλαυση για παιδιά και µεγάλους.

15X15,5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15,5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15,5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

ειρηνη µαρρα

15X15
,5 • σε

Mουσική: Πιοτρ Ίλιτς Tσαϊκόφσκι
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

ΠΑραµυθια που χορευουν η ιεροτελεστια τησ ανοιξησ
Mουσική: Iγκόρ Στραβίνσκι
Σειρα 13 βιβλιων
Mουσική επιµέλεια: Iάσων Aντωνιάδης

Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

Tα παραµύθια αυτά, που έχουν γίνει µπαλέτο,
διασκευάστηκαν από την Eιρήνη Mάρρα, που είχε
και την επιµέλεια όλης της σειράς. Aναπλασµένα
µε βάση τη χορογραφία, συνοδεύονται από CD
µε µουσική. Tα µικρότερα παιδιά µπορούν
ν’ ακούσουν τα παραµύθια από τo CD.
Tα µεγαλύτερα πάλι θα διαβάσουν τα παραµύθια
ακούγοντας τo CD. Έτσι, θα συνδέσουν
την εικόνα µε το λόγο και τη µουσική, κάνοντας
ένα πρώτο βήµα προς τη µουσική αγωγή.

κοπελια – Ο Καρυοθραυστησ
και ο Βασιλιασ των ποντικιων

ζιζελ
Λιµπρέτο: Θ. Γκωτιέ
Mουσική: Aντόλφ Aντάµ
Εικονογράφηση: Βάσω Ψαράκη

η λιμνη των Κυκνων
Παραµύθι: Mπέρκιτσεφ - Γκέλτσερ
Mουσική: Πιοτρ Ίλιτς Tσαϊκόφσκι
Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου

η ωραια Κοιµωµενη
Παραµύθι του Σαρλ Περό

55

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €
15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

15X15.5 • σελ. 72 • τιμή 14,46 €

από 6 ετών

Mουσική: K. M. Bέµπερ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

σταχτοπουτα
Παραµύθι του Σαρλ Περό
Mουσική: Σεργκέι Προκόφιεφ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

το πουλι τησ Φωτιασ

Mουσική: Λεό Nτελίµπ
Mουσική: Πιοτρ Ίλιτς Tσαϊκόφσκι
Εικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

Λιµπρέτο: Φοκίν
Mουσική: Iγκόρ Στραβίνσκι
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

ο μαθητευομενοσ Μαγοσ –
Τιλ Οϊλενσπιγκελ

χιλιεσ και Μια Νυχτεσ

Παραµύθι του Γκαίτε.
Mουσική: Πολ Nτυκά
Παραµύθι του Σαρλ ντε Kοστέ.
Mουσική: P. Στράους
Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου

ο τσαροσ Σαλταν
Παραµύθι: Aλ. Πούσκιν
Mουσική: Pίµσκι Kόρσακοφ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

πετρουσκα –
Το οραµα του Ροδου
Mουσική: Iγκόρ Στραβίνσκι

Σεχραζάντ - Σεβάχ ο Θαλασσινός
Mουσική: Pίµσκι Kόρσακοφ
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

το φιλι τησ ΝεραΪδασ
Παραµύθι: Xανς Kρίστιαν Άντερσεν
Mουσική: Iγκόρ Στραβίνσκι
Εικονογράφηση: Σάντρα Aδάµ

ρωμαιοσ και Ιουλιετα
Bασισµένο στο οµώνυµο θεατρικό έργο
του Oυίλλιαµ Σαίξπηρ
Mουσική: Σεργκέι Προκόφιεφ
Εικονογράφηση: Χριστίνα Kουλουµπή

λ . 72 •

τιμή 1
4,46 €

Εικονογράφηση: Χάννε Γκρέστεντ
103 πολυαγαπηµένα τραγούδια
του Γιώργου Μαρίνου, πολλά
από τα οποία περιέχονταν
στην ιδιαίτερα επιτυχηµένη
Καραµελοχώρα του.

PIA ΦEΛEKI∆OY

17X24 • σελ. 72 • τιμή 4,57 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 5,07 €

Γιωργοσ µ. µαρινοσ
τα τραγου∆IA MOY

17X24 • σελ. 128 • τιμή 6,08 €

από 6 ετών

14X21 • σελ. 144 • τιμή 8,12 €
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ναστραδιν Xoτζασ
Εικόνες: Αλέξης Κυριτσόπουλος
Eπιµέλεια κειµένων:
Σοφοκλής ∆ηµητρακόπουλος
130 διασκεδαστικές ιστορίες
του Nαστραδίν Xότζα,
του απλοϊκού και χωρατατζή
αυτού Aνατολίτη.
Mε συντοµία και λιτότητα
λένε κοινωνικές αλήθειες
µεγάλης αξίας.

Γιωργοσ µ. µαρινοσ
το ματωµενο
στραγαλι
Εικονογράφηση: Ν. Mαρουλάκης
Tι µπορεί να σκαρώσει ένα µικρό
στραγάλι; Mπορεί να
αναστατώσει τον κόσµο; Mπορεί
να φέρει τους ανθρώπους άνω
κάτω; Mπορεί να προκαλέσει
κι έναν πόλεµο ακόµη; Ίσως
όλα τα στραγάλια δεν µπορούν.
Aυτό όµως εδώ µπόρεσε
και παραµπόρεσε!

δαναη τσουκαλα
το κοριτσι
που εκλαιγε
µαργαριταρια
Εικονογράφηση:
Μαρία Bουδούρογλου
Mια συλλογή από 14 λαϊκά
παραµύθια, ξαναγραµµένα
για παιδιά. Mιλούν για νεράιδες
και λάµιες, για αντρειωµένους
και δράκους, για τη δύναµη της
καλοσύνης και της τιµιότητας
κι είναι γεµάτα ποίηση
και φαντασία.

Εικονογράφηση: Παναγιώτης Λύρης

21X21 • σελ. 60 • τιμή 8,62 €

21X21 • σελ. 52 • τιμή 8,62 €

21X21 • σελ. 60 • τιμή 8,62 €

Τα παραµύθια δεν είναι µόνα τους. Όλα τα παραµύθια έχουν συγγενείς! Και όταν λέµε «συγγενείς», εννοούµε κάποια
άλλα παραµύθια, που µοιάζουν µε τα αγαπηµένα σας, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο.

η νονα τησ σταχτοπουτασ
σε δραση
Μπορεί οι περιπέτειες της Σταχτοπούτας
να τελείωσαν κάποτε, οι περιπέτειες
της καλής νονάς της όµως συνεχίστηκαν.
Γιατί η νονά της Σταχτοπούτας είχε πολλά,
πάρα πολλά βαφτιστήρια.
Κι εδώ θα µάθουµε και τις δικές τους
ιστορίες.

ο αστεγοσ XOPTOΦAΓOΣ
λυκοσ και το εξυπνο
γουρουνακι
Το έξυπνο γουρουνάκι ήταν αυτό που
προστάτευσε τα αφελή αδελφάκια του. Εδώ,
θα µάθετε πώς εξελίχθηκε το έξυπνο αυτό
γουρουνάκι, πώς ο λύκος κατάντησε
άστεγος και χορτοφάγος και πώς
µπλέχτηκαν κι άλλα πολλά ζώα στη ζωή τους.

η πρασινουλα γιγαντουλα
και οι εφτα χιονατεσ
Ξεχάστε τη Χιονάτη που ξέρατε: εδώ θα
γνωρίσετε την Πρασινούλα Γιγαντούλα,
πρωταγωνίστρια σε µια ιστορία µε µια
µεγάλη και πολλές µικρές Χιονάτες,
αλλά και πολλούς νάνους!

Εικονογράφηση: Κατερίνα Bερούτσου

Εικονογράφηση: Σταύρος Παλάντσας
Γάτες και ιερές; Τα πιο κοινά ζώα του σπιτιού;
Κι όµως, κάποτε οι άνθρωποι τις θεωρούσαν
ιερές. Ως και θεά µε γατίσιο κεφάλι λάτρευαν.
Αυτό το µαθαίνει η Ιλιόνη στο ταξίδι της
στην Αίγυπτο, όπου επισκέπτεται τη Ναύκρατη,
την ελληνική πόλη που είναι χτισµένη στις
όχθες του Νείλου. Εκεί γνωρίζεται µε τη Μέριτ
και την οικογένειά της και παραβρίσκεται
στο φηµισµένο πανηγύρι που γίνεται προς τιµήν
της θεάς-γάτας Μπαστίτης.
Επιστρέφει στην πατρίδα της, την Ιωνία,
µε µια γάτα αγκαλιά.

22X29 • σελ. 48 • τιμή 9,12 €

21X28 • σελ. 56 • τιμή 12,17 €

Όταν ο Mανόλης κοιτάζει τα σύννεφα
που ταξιδεύουν ψηλά στον ουρανό,
ούτε που φαντάζεται πως θα µπορούσε
να ταξιδέψει κι εκείνος πάνω τους.
Kι όµως! Ξαφνικά νιώθε να ανεβαίνει
απαλά και να χώνεται µέσα σ’ ένα
σύννεφο που µοιάζει µε λιµουζίνα.
Kι έτσι ξεκινάει το ταξίδι του, ένα ταξίδι
στο χώρο και στο χρόνο, µια φανταστική
περιπέτεια, µια ιστορία από τα σύννεφα...

κιρα σινου
οι ιερεσ γατεσ

στελλα βογιατζογλου
οι περιπετειεσ
TOY MΠIPMΠIPH
ΣTH MYΘIKH XΩPA
Εικονογράφηση: Κατερίνα Bερούτσου
Ένα µικρό κορίτσι παραπονεµένο που
οι γονείς της δεν της δίνουν πολλή
σηµασία γιατί υπάρχει ένα µωρό στο σπίτι.
Ένα βράδυ βλέπει ένα όνειρο όπου όλα
αλλάζουν, η φαντασία της δηµιουργεί
καινούριες καταστάσεις µε µάγισσες
και µαγικά δάση, και οι καθηµερινές της
περιπέτειες αποκτούν άλλη διάσταση.

πολυ βασιλακη
το χρυσοψαρο T’ OYPANOY
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Υπάρχουν χρυσόψαρα στον ουρανό;
Μπορεί και να υπάρχουν, αφού ένα
από αυτά βρέθηκε ξαφνικά εδώ, στη γη,
στα γραφεία µιας εφηµερίδας. Ωστόσο
οι άνθρωποι τού φάνηκαν παράξενοι…
Ο πόλεµος, η θλίψη, η νοσταλγία,
ο χρόνος… Αν όµως έλιωναν τα ρολόγια;
BPABEIO ΠEPIO∆IKOY «∆IABAZΩ»
BPAXEIA ΛIΣTA KPATIKOΥ BPABEIOΥ
EIKONOΓPAΦHΣHΣ

AΛEΞAN∆PA MΠIZH
το φανταΣMA
TOY ΠPIΓKIΠA ΓEΛAΣTPONI
Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας
Μια µέρα, έφτασαν στην όµορφη γατόπολη
πέντε γάτοι ξένοι, που αναγκάστηκαν να
ξενιτευτούν για να γλιτώσουν από την µεγάλη
παν-γάτια φτώχεια. Γιατί δεν βρίσκουν
πουθενά να µείνουν; Γιατί κανείς δεν τους
θέλει κοντά του; Ποιος είναι ο Πρίγκιπας
Γελαστρόνι, και γιατί το φάντασµά του θα
τους βοηθήσει; Αρκεί η βοήθειά του για να
νιώσουν… σαν στο σπίτι τους; Μια ιστορία
φανταστική, που θα µπορούσε να ’ναι κι
αληθινή, που µιλάει σε µικρούς και µεγάλους
για την ξενοφοβία και το ρατσισµό.

17X24 • σελ. 80 • τιμή 12,17 €

ελιανα χουρµουζιαδου
μια ιστορια
απο τα συννεφα
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28X24.5 • σελ. 48 • τιμή 14,20 €

21X21 • σελ. 72 • τιμή 7,61 €

24X24 • σελ. 72 • τιμή 12,17 €

από 6 ετών

ΛH∆A ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY
η καμηλα, O IΣMAP
KAI TO MΠΛE ΠOYΛI
Εικονογράφηση: Κατερίνα Bερούτσου
Ένα ταξίδι στις απέραντες εκτάσεις της
ερήµου· µια καµήλα κι ένα παιδί – ο Ισµάρ.
Τι συναντούν εκεί; Τι ανακαλύπτουν;
Τα όνειρά τους, τις επιθυµίες τους, και όχι
µόνον... Μια ιστορία για όσους νιώθουν
την αξία της περιπέτειας, τη µαγεία
του τόπου και του χρόνου.

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ
ΚΑΙ

ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ
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ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ
ΣΤΙΛΤΟΝ
ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΕΙΡΑ 35 ΒΙΒΛΙΩΝ | Μετάφραση: Βίκη Λιανού
14Χ18.5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

Η σειρά ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του Τζερόνιμο
Στίλτον απευθύνεται σε παιδιά από 7 ως 12 ετών και είναι
μοναδική! Είναι η σειρά που απολαμβάνουν τα παιδιά γιατί
έχει χιούμορ, δράση, και πολλές ανατροπές. Είναι η σειρά
που εμπιστεύονται γονείς και εκπαιδευτικοί γιατί μεταδίδει
διαχρονικές ηθικές αξίες. Ο αναγνώστης ταυτίζεται
με τον Τζερόνιμο, που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες
της καθημερινής ζωής με χιούμορ και αισιοδοξία.
Η σειρά γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο
τον κόσμο. Τα βιβλία του Τζερόνιμο Στίλτον έχουν
μεταφραστεί σε 45 γλώσσες και έχουν πουλήσει
100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

1. ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΑ...
ΚΕΡΔΙΣΑ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΛΟΤΤΟ!
2. Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
3. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
4. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΓΕΤΙ
5. Η ΜΟΥΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
6. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΟΥ
7. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ!
8. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΤΕ
10. ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!
11. ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΚΑΠΑ

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ

12. Η ΚΟΙΛΑΔΑ
ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
13. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
14. SOS! ΕΝΑΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!
15. ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑ
16. ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ
17. Η ΔΙΑΣΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ
18. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ
19. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
20. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΝΤΙΚΟΣ
21. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ,
ΣΤΙΛΤΟΝ!
22. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΒΡΟΜΕΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Τζερόνιμο,
www.geronimostilton.com,
μια σελίδα ειδικά σχεδιασμένη
για παιδιά,
με παιχνίδια, δραστηριότητες
και νέα του Τζερόνιμο,
και γίνετε μέλος της ποντικοπαρέας.
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23. ΕΝΑΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΓΟΥΡΟΥΝΙΕΣ!
24. ΒΟΥΝΟ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
25. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ
26. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ Η ΤΕΑ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
27. Ο ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ... ΚΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
28. Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
29. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΒΡΟΜΕΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
30. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΪ
31. ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΖΕΔΑΚΙ,
ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ!
32. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
33. ΕΦΤΑΣΕ... Η ΠΑΤΙ ΣΠΡΙΝΓΚ!
34. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ
35. ΤΙ ΤΙΣ ΗΘΕΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ,
ΣΤΙΛΤΟΝ;

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ο Βενιαμίν θέλει να μάθει
τι σημαίνει «οικολογία»,
κι ο Τζερόνιμο αρχίζει
να του μιλάει για τη φύση,
το περιβάλλον, τη μόλυνση,
την ανακύκλωση
των απορριμμάτων…
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε και
εσείς, αγαπητά μου τρωκτικά,
μερικές συμβουλές
για να μάθετε να σέβεστε
τη φύση, το πιο πολύτιμο αγαθό
μας!

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

Ενώ είχαμε μαζευτεί για να
γιορτάσουμε τα γενέθλιά του,
ο Βενιαμίν μου ζήτησε να του
εξηγήσω τι ακριβώς είναι
η ευτυχία. Και εγώ το έκανα
με μεγάλη χαρά, εξηγώντας
του πρώτα απ’ όλα ότι η ευτυχία
μπορεί να βρίσκεται κρυμμένη
στο καθετί...

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

Περιέχ
ουν
επιτρα
πέζι
παιχνί ο
δι
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14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €
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14Χ19 • σελ. 392 • τιμή 18,71 €

1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
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!

ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ

Μετάφραση: Βίκη Λιανού

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!

14Χ19 • σελ. 392 • τιμή 18,71 €

3. ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
Αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί
στο Βασίλειο της Φαντασίας πετώντας πάνω
στα φτερά του Δράκου του Ουράνιου Τόξου.
Θα αντιμετωπίσουμε μαζί πολλούς κινδύνους
και θα ενωθούμε με τη Συντροφιά της Φαντασίας
για να αναμετρηθούμε με το Σκοτεινό Στρατό
του Βασιλιά των Εφιαλτών, να ελευθερώσουμε
τη Βασίλισσα των Νεράιδων και να φέρουμε ξανά
την άνοιξη στο Βασίλειο της Φαντασίας.
Ακολουθήστε με και θα περάσουμε αξέχαστα.
Σας το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον!

14Χ19 • σελ. 392 • τιμή 18,71 €

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Είστε έτοιμοι για ένα συναρπαστικό ταξίδι παρέα με τον Τζερόνιμο Στίλτον
και το μυθικό Οδυσσέα; Θα περιπλανηθείτε σε αγριεμένες θάλασσες,
θα ανακαλύψετε άγνωστες χώρες, θα συναντήσετε μυστηριώδη πλάσματα
και θα αντιμετωπίσετε κινδύνους και παγίδες που κόβουν την ανάσα.
Μια συναρπαστική και γοητευτική ιστορία, γεμάτη ανατροπές και αξέχαστες
περιπέτειες!

14Χ19 • σελ. 392 • τιμή 18,71 €

2. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
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ΤΕΑ ΣΙΣΤΕΡΣ-Στο Κολέγιο Τόπφορντ
ΣΕΙΡΑ 4 ΒΙΒΛΙΩΝ

Μετάφραση: Βίκη Λιανού

14Χ18,5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

Υποδεχτείτε τη διάσημη
ειδική ανταποκρίτρια
και αδερφή
του Τζερόνιμο Στίλτον,
ΤΕΑ ΣΤΙΛΤΟΝ!

1. Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΤΟΠΦΟΡΝΤ
Για να γιορτάσουν τα 600 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου Τόπφορντ,
οι καθηγητές αποφασίζουν να ανεβάσουν την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα
και διοργανώνουν μια μεγάλη ακρόαση για να αναθέσουν τους ρόλους στους
σπουδαστές. Ποιοι θα είναι άραγε οι δύο πρωταγωνιστές;

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

Ο Μπρους Φιτ, ένας φίλος της Τέα που λατρεύει τα σπορ, έρχεται στο Κολέγιο Τόπφορντ
να διδάξει τεχνικές επιβίωσης στη φύση. Οι σπουδαστές περνούν ένα διήμερο στην
καρδιά του δάσους και ζουν μια αληθινή περιπέτεια. Ποιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα
σε αυτή τη γεμάτη εκπλήξεις εκδρομή;

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ

Οι Τέα Σίστερς είναι πέντε φίλες
που σπουδάζουν στο Κολέγιο
Τόπφορντ, στο Νησί
των Φαλαινών. Είναι έξυπνες,
δυναμικές και θέλουν να γίνουν
δημοσιογράφοι. Mαθήματα,
φιλίες, έρωτες και μικροζήλιες...
η ζωή στο κολέγιο είναι
πραγματικά συναρπαστική.

14Χ18,5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

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

14Χ18,5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

14Χ18,5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

3. ΟΙ ΤΕΑ ΣΙΣΤΕΡΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ!

για αναγνώστες με αυτοπεποίθηση
μυθιστορήματα με θέματα
από την καθημερινή ζωή,
από την πρόσφατη
και παλαιότερη ιστορία
αλλά και φανταστικές ιστορίες

από 9 ετών

H εικόνα είναι της Λέλας Στρούτση από το βιβλίο της
«Η {μία και μοναδική} μαύρη θρούμπα».

από 9 ετών

σοφια ζαραµπουκα
25X35 • σελ. 40 • τιμή 15,21 €

25X35 • σελ. 40 • τιμή 15,21 €

25X35 • σελ. 40 • τιμή 15,21 €

ΕIΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

25X35 • σελ. 40 • τιμή 15,21 €
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Η ΑΡΓΟΝΑYTIKH EKΣTPATEIA
H γνωστή από τη µυθολογία Αργοναυτική Εκστρατεία, δοσµένη µε τέτοιο τρόπο και πλαισιωµένη µε εικόνες ώστε να είναι ευχάριστη και
προσιτή στα παιδιά µικρής ηλικίας. O Ιάσονας ξεκίνησε την περίφηµη Αργοναυτική Εκστρατεία για να πάρει το χρυσόµαλλο δέρας από
την Κολχίδα και να µπορέσει να γίνει βασιλιάς στην Ιωλκό, όπου ο θείος του είχε καταλάβει µε το ζόρι το θρόνο. O Ιάσονας έκανε το
ταξίδι στην Κολχίδα και, αφού πέρασε από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες, επέστρεψε στην Ιωλκό µε το χρυσόµαλλο δέρας.

Ο ΜΕΓΑΛΕΞAN∆POΣ
Ένα ιστορικό παιδικό βιβλίο που ισορροπεί ανάµεσα στο µύθο και στην πραγµατικότητα. Ένα βιβλίο για την προσωπικότητα του
Mεγαλέξανδρου, µια προσωπικότητα που κινείται σε υψηλό επίπεδο τόλµης και γενναιότητας, συναισθηµατικής έξαρσης και
σκληρότητας, µεγαλοψυχίας και βαρβαρότητας, φιλοδοξίας και δίψας για γνώση, όλα πέρα από το µέτρο. Tο κείµενο της Σοφίας
Zαραµπούκα πετυχαίνει να δώσει την προσωπικότητα αυτή µε ξεχωριστή ευστοχία.

Tο βιβλίο κυκλοφορεί και στα αγγλικά: the saga of alexander the great (σε µετάφραση Alkistis Dimas)

ΟΜΗΡΟΥ Oδυσσεια
TIMHTIKH ∆IAKPIΣH ΠANεπιστηµιου ΠANTOBAΣ ΓIA BIBΛIO ΠAI∆IKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ, 1988
Mια θαυµάσια έγχρωµη εικονογραφηµένη διασκευή της Oδύσσειας. H αφήγηση καλύπτει και τις 24 ραψωδίες της και η πλούσια
εικονογράφηση παρακολουθεί, σαν να το βλέπει από ψηλά, από αεροπλάνο, το γεµάτο περιπέτειες ταξίδι της επιστροφής του Oδυσσέα.
H πορεία του ταξιδιού σηµειώνεται σε χάρτες και η εικονογράφηση, πολύ παραστατική, είναι εµπνευσµένη από παραστάσεις αρχαίων
αγγείων. Oι φωτογραφίες των αγγείων αυτών βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

ΟΜΗΡΟΥ Iλιaδα

23X23 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

23X23 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

23X23 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

Oι 24 Pαψωδίες της Iλιάδας γραµµένες για παιδιά από 8 ετών. O µικρός αναγνώστης, µετά από µια πλήρη εισαγωγή στα ιστορικά
στοιχεία, µαθαίνει στο χάρτη για την ενότητα των Aχαιών στην εκστρατεία κατά της Tροίας. ∆ιαβάζοντας τις Pαψωδίες, θα µαγευτεί και
θα µυηθεί στο µύθο. H πλούσια ολοσέλιδη εικονογράφηση θα τον βοηθήσει να διεισδύσει στη µακρινή εκείνη εποχή! Στο τέλος του
βιβλίου, όπου ακολουθούν φωτογραφίες από αγγεία, το παιδί θα γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες παρίσταναν
τους θεούς, τους ήρωες, αλλά και τον καθηµερινό τρόπο ζωής τους.

ΟΡΕΣΤEIA
σειρα 3 βιβλιων

• AIΣXYΛOY AΓAMEMNΩN
• AIΣXYΛOY XOHΦOPOI
• AIΣXYΛOY EYMENI∆EΣ

Η Oρέστεια του Αισχύλου (Αγαµέµνων, Χοηφόροι, Ευµενίδες) διασκευασµένη και εικονογραφηµένη µε τον µοναδικό τρόπο της Σοφίας
Ζαραµπούκα. Τα κείµενα διαβάζονται ευχάριστα από τα παιδιά και οι εικόνες τα συµπληρώνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε
εικόνα είναι γραµµένη και µια φράση «όπως την έλεγαν οι ηθοποιοί τον καιρό του Αισχύλου», ώστε τα παιδιά να έρθουν σε µια πρώτη
επαφή µε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Σε κάθε βιβλίο υπάρχουν κατατοπιστικά κείµενα σχετικά µε την τραγωδία και τα αρχαία θέατρα
καθώς και εισαγωγή στην υπόθεση της συγκεκριµένης τραγωδίας. Στο τέλος του βιβλίου τα παιδιά θα βρουν το γενεαλογικό δέντρο των
Ατρειδών, ηρώων της Oρέστειας.

από 9 ετών
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ΑΝΝΑ ΓΚΕΡΤΣΟΥ-ΣΑΡΡΗ
ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Eικονογράφηση: Xρήστος ∆ήµος
O Πίνδαρος είναι το παιδί θαύµα της Θήβας. Στο οικογενειακό του περιβάλλον
ασχολούνται µε τη µουσική και η πατρίδα του είναι φηµισµένη για τη µουσική σχολή της.
Όµως, πέρα από τα δυο αυτά στοιχεία, ο Πίνδαρος έχει τη δωρεά των θεών. Έτσι, από
µικρή ηλικία εµπνέεται µελωδίες, γράφει έξοχους στίχους και θεωρείται υπέροχος
εκτελεστής της λύρας και του αυλού. Ωστόσο, όταν η µοίρα τον προκαλεί να υµνήσει τις
µεγάλες ιστορικές στιγµές του ελληνισµού, θα βρεθεί µπροστά σε φοβερό δίληµµα. Πώς
µπορεί να ταχθεί ενάντια στη θέση της πατρίδας του που έχει µηδίσει; O Πίνδαρος
περιορίζεται να τραγουδάει νίκες αθλητικές. Όµως µέχρι πότε θα κρατήσει τη σιωπή του;
Κι όταν τη λύσει, ποιο θα είναι το τίµηµα;.

ΣΑΠΦΩ
Eικονογράφηση: Xρήστος ∆ήµος

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,07 €

Ποιο ήταν το «Αηδόνι της Λέσβου»; Κανένας δεν φανταζόταν ότι το µικρό κορίτσι που
ξεκινούσε ορφανό από την Ερεσσό για να ζήσει κοντά στους θετούς γονείς της στη
Μυτιλήνη έµελλε να γίνει η µεγαλύτερη ποιήτρια και µουσικός της αρχαιότητας.
Η Σαπφώ είχε την τύχη να µεγαλώσει σε µια κοινωνία που άφηνε ελεύθερη την
προσωπικότητα της γυναίκας, σε αντίθεση µε άλλες κοινωνίες της εποχής της.
Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα ασιατικά παράλια
µέχρι τη Σικελία.
µουσικοι

στην αρχαια ελλαδα

σειρα 4 βιβλιων

21X27 • σελ. 60 • τιμή 9,13 €

21X27 • σελ. 60 • τιμή 9,13 €

21X27 • σελ. 60 • τιμή 9,13 €

21X27 • σελ. 60 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,07 €

ΕΡΜΗΣ – AMΦIΩN
ΑΠΟΛΛΩΝ – MAPΣYAΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΑΡΙΩΝ
Eικονογράφηση: Γιώργος Σταθόπουλος
Στην Eλλάδα, χώρα της µουσικής από τα
αρχαία χρόνια, θεοί και θνητοί αποζητούσαν
τις γλυκές µελωδίες του αυλού και της λύρας
που πληµµυρίζουν τις καρδιές µε µια
µοναδική γαλήνη. H δύναµη της µουσικής,
στην ελληνική µυθολογία, είναι τόσο µεγάλη
που µαλακώνει την οργή των θεών, µερεύει
τα άγρια θηρία και συγκινεί ακόµα και τους
θεούς του Kάτω Kόσµου.
H Άννα Γκέρτσου-Σαρρή, µέσα από τις
καλογραµµένες ιστορίες της σειράς αυτής,
φέρνει τα παιδιά σ’επαφή µε τους µεγάλους
µουσικούς της µυθολογίας µας, θνητούς και
αθάνατους.
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από 9 ετών
ιωαννα φωκα
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ βερενικη
αλεξανδρινο παραμυθι

Kείµενο, συλλογή και επιλογή εικονογραφικού υλικού: Iωάννα Φωκά

21X29 • σελ. 64 • τιμή 15,21 €

Ένας αστερισµός, µε το όνοµα «Kόµη της Bερενίκης» ή «Bερενίκης Πλόκαµος»,
που αποτελείται από µερικούς αστέρες και σµήνη γαλαξιών, πλανάται στο σύµπαν,
από 60.000 έως 320.000.000 έτη φωτός µακριά από τη γη, και είναι ορατός στο µέσον του
ουρανού κάθε άνοιξη. Πώς, άραγε, έφτασε ως εκεί το όνοµα της Bερενίκης, µιας Eλληνίδας
βασίλισσας της Aιγύπτου;
Στο βιβλίο αυτό αναπλάθεται η ιστορία της βασίλισσας Bερενίκης και της αγάπης της για τον
άντρα της τον Πτολεµαίο III Eυεργέτη, που βασίλεψαν τα χρόνια 246-221 π.X. στην Aλεξάνδρεια
της Aιγύπτου.
κρατικο βραβειο βιβλιου γνωσεων για παιδια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΙΑΦΑ
Το πνεύμα του λιονταριού
Εποχή των παγετώνων. Οι άνθρωποι ζουν σ’ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εχθρικό και αντιμετωπίζουν
καθημερινά σοβαρούς κινδύνους. Η δωδεκάχρονη Αλμάρ είναι κόρη της Σίλο, της σαμάνου της
φυλής. Από εκείνη διδάσκεται ένα σωρό μυστικά για τις θεραπευτικές ιδιότητες και τη χρήση των
βοτάνων. Η νεαρή κοπέλα θέλει να γίνει κυνηγός, κι ας μην το επιτρέπουν οι κανόνες της φυλής της,
κι ας μην τη θέλουν στο πλευρό τους οι υπόλοιποι κυνηγοί. Χάρη στη βοήθεια του Κίμο - ενός άντρα
που είχε χάσει ολόκληρη τη φυλή του σε μια επίθεση των Άλλων, αυτών των τρομερά άγριων
ανθρώπων - η Αλμάρ θα διδαχτεί τα μυστικά του κυνηγιού και του πολέμου.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Τρία µαγευτικά βιβλία που
µας ταξιδεύουν στον κόσµο
της ελληνικής µυθολογίας.
Ένα ταξίδι µυθικό στης θάλασσας
το βυθό, σε όµορφα νησιά, στον
ουρανό! Με γοργόνες και νεράιδες,
άστρα λαµπερά, αρώµατα
µεθυστικά…

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

∆Ωδεκα θεοI,
δΩδεκα αστερισµοI
ΠαρAξενα µυθικA
Πλάσµατα, φυτά και πρόσωπα παράξενα
και άγνωστα, σχετικά,
µα τόσο σηµαντικά…

|

Eικονογράφηση: Tάσος Zωγράφος

21X28 • σελ. 40 • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 48 • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 88 • τιμή 14,20 €

σειρα 3 βιβλιων

Τα δώδεκα ζώδια που έχουν συσχετιστεί
µε τους δώδεκα ολύµπιους θεούς
και µε τα χαρακτηριστικά που ο καθένας
εκπροσωπεί. ∆ώδεκα οι θεοί, δώδεκα
και οι αστερισµοί, µε µορφές συµβολικές
και ιστορίες µυθικές…

ΓοργOνεΣ και νερAΪδεΣ
Ωκεανίδες, νύµφες, νηρηίδες, γοργόνες,
λάµιες, σειρήνες, νύµφες θαλασσινές,
νύµφες της στεριάς, που ζουν στα όρη,
στις πηγές, µέσα σε νεραϊδοσπηλιές,
νεράιδες µαγικές. Από τα χρόνια τα παλιά
µια ιστορία κρύβει η καθεµιά…

14X21 • σελ. 36

Εικονογράφηση: Ευτυχία Τσουκαλά

από 9 ετών
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14X21 • σελ. 168 • τιμή 10,09 €
14X21 • σελ. 96 • τιμή 7,61 €

Πάνος Χριστοδούλου
Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΠΙΤΙΚΗ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

14X21 • σελ. 104 • τιμή 8,12 €

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ
Εικονογράφηση: Εύη Παναγιωτάκη
Ένας φούρναρης φτιάχνει μια μέρα ένα ψωμί σε σχήμα
παιδιού, και το καρβέλι αυτό ζωντανεύει. Μα ο Φραντζολάκης
θα ήθελε να γίνει κανονικός άνθρωπος. Έτσι, όταν κάποιος
του λέει πως υπάρχει ένα νησί που ή βασίλισσά του
μεταμορφώνει τους ψωμανθρώπουςσε ανθρώπους, ο
Φραντζολάκης
ξεκινάει μια θαυμαστή περιπέτεια.
Μα όταν φτάνει στο νησί, τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις...

14X21 • σελ. 80 • τιμή 8,12 €

ΓIΩPΓOΣ K. ΠANAΓIΩTAKHΣ
Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠEPIΠETEIA
TOY ΦPANTZOΛAKH

Eικονογράφηση: Φαίη Ρετηνιώτη
Η «Σπιτική Μπεσαμέλ», το γκουρμέ εστιατόριο της
Πασταφλόρινας, κινδυνεύει με λουκέτο! Οι ιδιοκτήτες του, οι
ξακουστοί σεφ Μπεσαμέλ, έχουν δηλητηριαστεί και ο μόνος
που μπορεί να το αναλάβει είναι το νεότερο μέλος της
οικογένειας Μπεσαμέλ, ο Ζαχαρίας.
Ο Ζαχαρίας όμως, δεν θέλει να μαγειρέψει
τα τρόφιμα της κουζίνας γιατί είναι... φίλοι του!

MAΓIA ∆EΛHBOPIA
Ο ΙΠΠΟΤΗΣ THΣ AΓAΠHΣ
Eικονογράφηση: Bίλλυ Kαραµπατζιά
Όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας Αχμέτ, ένας αστρολόγος
προφήτεψε ότι το παιδί θα δυστυχήσει γιατί θα αγαπήσει. Έτσι
οι γονείς του τον απομόνωσαν για να τον σώσουν. Υπάρχει
όμως κάποια δύναμη στον κόσμο που να μπορεί να εμποδίσει
την αγάπη; Μπορείς να φυλακίσεις κάποιον μόνο και μόνο για
να τον προστατεύσεις; Και αν το κάνεις, θα τα καταφέρεις;
Μια συναρπαστική ιστορία για το φόβο και τη δύναμη της
αγάπης. Ένα μυθιστόρημα που ως θεατρικό έργο τιμήθηκε με
το Κρατικό Βραβείο. Μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΠΙΖΗ
ΚΛΩΝΗ ΚΛΟΥ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ ME TA ∆ΩPA
Εικονογράφηση: Χρήστος ∆ήµος
Ένα βράδυ, η Κλώνη Κλου, η µικρή µάγισσα, αργεί να γυρίσει
στο σπίτι της. Οι βοηθοί της, ο Ησύχιος και η Ακακία, αρχίζουν
να ανησυχούν. Η ανησυχία τους µεγαλώνει όταν λαµβάνουν
ένα απειλητικό γράµµα σε µια άγνωστη γλώσσα.
Η Κλώνη Κλου κινδυνεύει! Από ποιον άραγε;
Ένα σωρό αναποδιές, παρεξηγήσεις και µυστικά, συνεχείς
ανατροπές και απρόοπτες εξελίξεις µας κρατάνε σε αγωνία
και οδηγούν τους ήρωες της ιστορίας σε µεγάλους κινδύνους
και διασκεδαστικές περιπέτειες.

ΒΑΣΩ ΣΚΟΠΑ
ΜΟΥΣΚΕΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Εικονογράφηση: Κώστας Καρασαββίδης
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι τα Χριστούγεννα στο βυθό της
θάλασσας; Μέσα από ένα ξεκαρδιστικό µυθιστόρηµα, βουτάµε κι
εµείς, µαζί µε τον Άγιο Βασίλη, στο βυθό, για να τον γνωρίσουµε
και να ζήσουµε εκεί τα πιο απίστευτα Χριστούγεννα.
Μια φανταστική – όχι µόνο – Χριστουγενιάτικη περιπέτεια.

14X21 • σελ. 192 • τιμή 8,12 €

Eικονογράφηση: Φαίη Ρετηνιώτη
Ο Ζώζι συνάντησε για πρώτη φορά τη Μόνα Λίζα σε ένα
σοκολατάκι. Ο Ζώζι την έκανε να τον κοιτάζει κι εκείνη τον
βοήθησε να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του.
Μια ιστορία για µικρά και µεγάλα παιδιά, µια ιστορία για τη
δύναµη της θέλησης, για την αξία να ονειρεύεσαι και να
ελπίζεις, µια ιστορία για όλους εσάς που πιστεύετε ότι κάπου
παρακάτω θα βρείτε τη δική σας… ποντικο-Μόνα Λίζα.
Σας το εύχοµαι!

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,13 €

ΑΛΕΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ο ΖΩΖΙ ΚΑΙ Η... ΠΟΝΤΙΚΟ-ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ
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από 9 ετών
14X21 • σελ. 112 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 72 • τιμή 8,03 €

∆HMHTPHΣ KAΣΣAPHΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣTON ΠΛANHTH MEΛITZAN
Eικονογράφηση: ∆ηµήτρης Kάσσαρης
Αγωνία και τρόµος σε όλο τον κόσµο, όταν από τα ραντάρ
εντοπίζεται ένα αγνώστου προέλευσης διαστηµόπλοιο που
κατευθύνεται απειλητικά προς τη γη. Όλοι οι πόλεµοι σταµατούν.
Oι χώρες που ως τώρα σηµάδευαν η µία την άλλη συµφώνησαν
κι έστρεψαν τα κανόνια τους προς τον ουρανό. ∆ιαταγή: µόλις το
διαστηµόπλοιο πλησιάσει σε συγκεκριµένη απόσταση από τη Γη να
το βοµβαρδίσουν. Τι είναι αυτό που ξέρει ο αστρονόµος Γαλιλαίος
Εξαίρετος; Και ποια είναι η δική του αγωνία όσο περνά ο χρόνος;
Tι προσπαθεί να αποδείξει καθώς η αντίστροφη µέτρηση έχει
αρχίσει;

aσπασια μαυρομματη
τεοντορ ο ινδοκαρυδουλησ
14X21 • σελ. 128 • τιμή 6,59 €

ΕΠΑΙΝΟΣ «ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ–
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ»
ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
14X21 • σελ. 128 • τιμή 6,59 €

Eικονογράφηση: Κατερίνα Ράπτη
Σε ένα εξωτικό νησί του Ινδικού Ωκεανού, τη Σρι Λάνκα, σε μια

ζούγκλα, μεγαλώνει μια κοκοφοινικιά με τα ινδοκάρυδά της.
Ο Τέο, το πιο μικρό ινδοκάρυδο, είναι πολύ ξεχωριστός.
Ευαίσθητος και συνεσταλμένος, ζει στο δικό του, φανταστικό
κόσμο και συχνά βλέπει στον ύπνο του μια ύπαρξη που δε
μοιάζει με κανένα φυτό ή ζώο της ζούγκλας. Ποια είναι αυτή
η ύπαρξη που του συστήνεται σαν παιδάκι και του μιλάει σε μια
άγνωστη γλώσσα; Η ζωή του Τέο του ινδοκαρυδούλη
αναστατώνεται όταν βλέπει σον ύπνο του ότι το παιδάκι
βρίσκεται σε κίνδυνο. Θέλοντας να το βοηθήσει, ο Τέο ζητάει
τη βοήθεια της μαμάς του και των δύο φίλων του, ενός
παπαγάλου και ενός μανιταριού. Με ενωμένες τις δυνάμεις
τους, τα ζώα και τα φυτά της ζούγκλας θα βοηθήσουν
τον Τέο στην πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζώης του.

ΠΟΠΗ ∆ΙΑΚΑΙΝΙΣΑΚΗ
Η παρεα των εξι
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ∆ΩPO THΣ ΘAΛAΣΣAΣ
Eικονογράφηση: Caroline O’Neal
14X21 • σελ. 192 • τιμή 12,17 €

14X21 • σελ. 152 • τιμή 12,17 €

H ΠAPEA TΩN EΞI απολαµβάνει αµέριµνα τη θάλασσα, ώσπου
κάποια µέρα, κάνει την εµφάνισή της µια ύπoπτη βάρκα, ο
«Aτρόµητος».Tα παιδιά ανακαλύπτουν πως η βάρκα αυτή κρύβει
ένα µυστικό που µπορεί να καταστρέψει τη θάλασσα και τα
πλάσµατά της. H ΠAPEA TΩN EΞI θέλει να προστατεύσει τη
θάλασσα. Θα τα καταφέρει;

ΜΑΧΗ ME TH ΦΩTIA
Η ΠAPEA TΩN EΞI απολαµβάνει αµέριµνα τις βόλτες στο βάλτο,
που είναι βιότοπος, ώσπου, κάποια µέρα, τα παιδιά αντιλαµβάνονται
πως ο βάλτος κινδυνεύει. Ανακαλύπτουν πως κάποιοι θέλουν να
βάλουν φωτιά στο βάλτο, για να κάνουν την έκταση οικόπεδα,
χωρίς να τους νοιάζει αν θα χαθούν τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά
του. H ΠAPEA TΩN EΞI θέλει να προστατεύσει το βάλτο. Θα τα
καταφέρει;

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΒΑΖΩ»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Η ΑΓΑΠΗ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ
Εικονογράφηση: Νάσος Βασιλακάκης

Στο dvd η οµώνυµη ταινία µικρού
µήκους της Ιλάειρας Μπουντούρη
µε µουσική του ∆ιονύση Τσακνή και
το τραγούδι του γάτου µε 3D animation
της Eλένης Ξουπά.

ιλαειρα & ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Η ΑΓΑΠΗ ∆Ι∆ΑΣΚΕΤΑΙ
Εικονογράφηση: Παναγιώτης Γιάκας
Είναι ο Τζούνιορ, ο ένας, ο µοναδικός, ο ανεπανάληπτος.
Τα χαϊδευτικά του είναι: «Αγάπη µου!», «Αγόρι µου!», «Ματάρες
µου!» και... «Βλαµµένο πλάσµα!». Σ’ αυτό το βιβλίο αφηγείται µε
απαράµιλλο χιούµορ τις απίστευτες κι όµως αληθινές, πρωτότυπες
όσο και καθηµερινές περιπέτειές του. Tις περιπέτειες ενός
άπαιχτου γάτου.

Όταν ο γάτος Τζούνιορ και η σκυλίτσα Έρικα βρέθηκαν στο κάµπινγκ
για διακοπές, όχι µόνο έζησαν απίστευτες περιπέτειες, αλλά µε οδηγό το γέρο-παπαγάλο έκαναν και ένα ταξίδι στον κόσµο της αγάπης,
αλλά και της ανθρώπινης βλακείας! Ένα τρυφερό και χιουµοριστικό βιβλίο για όσους αγαπούν τις διακοπές και τα ζωάκια.

από 9 ετών
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ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΣΟΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΟΠΙΤΕΣ

14X21 • σελ. • τιμή 10,14 €

Μια παρέα ατρόμητων ταξιδευτών αιχμαλωτίζεται στο χώρο και
στο χρόνο. Η απίστευτη περιπέτεια αρχίζει: Βρίσκονται σκλάβοι
στην αρχαία Αίγυπτο. Κι έπειτα στα νύχια των Σειρήνων, κι απ’ τα
σαγόνια της Σκύλλας αντιμέτωποι με τη Χάρυβδη! Ο
χωροχρόνος δεν αστειεύεται. Οι σκουληκότρυπες σε ρουφάνε
και σε τινάζουν όπου θέλουν. Ζήστε αυτό το περιπετειώδες
ταξίδι στην ιστορία και στην επιστημονική φαντασία. Γέλιο,
συγκίνηση και χιούμορ από τέσσερις παράτολμους ταξιδιώτες
του χρόνου. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που συνδυάζει με
τρόπο μοναδικό την περιπέτεια με τα ιστορικά γεγονότα.

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,61 €

μανοσ βενιερησ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ του χρονου

Eικονογράφηση: Λιάνα ∆ενεζάκη

Τι βρίσκεται στα θεµέλια του ξενοδοχείου που πρόκειται να
χτιστεί στην Άνδρο; Γιατί σταµάτησαν οι εργασίες και όλοι
δείχνουν ανήσυχοι; Έχουν όλα αυτά κάποια σχέση µε τον
παράξενο κυνηγό που εξαφανίστηκε πριν από χρόνια,
φορώντας ένα πολύτιµο δαχτυλίδι; Ο Άγγελος και η Βίκη θα
προσπαθήσουν να απαντήσουν σε όλες τους τις απορίες!
Ένα συναρπαστικό µυθιστόρηµα για τη µάστιγα της
αρχαιοκαπηλίας.

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,13 €

ερικα αθανασιου
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

Kαλοκαίρι. Γεµάτο φρέσκα, µυρωδάτα φρούτα, γαϊδουροκαβαλαρίες, αγώνες κολύµβησης και… κερασόπιτες! Κάθε
καλοκαίρι όλα τα ξαδέλφια µαζεύονται στο κτήµα της θείας
Σοφούλας και περνούν πάντα αξέχαστα. Όλα τους αρέσουν: η
ιππασία, το τάισµα των ζώων, τα µαθήµατα µαγειρικής… Μα το
καλύτερο απ’ όλα είναι οι ιστορίες της θείας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ TH ΡΙΓΑΝΗ

Εικονογράφηση: Κατερίνα Ράπτη
Ο Θοδωρής – ο ήρωας της ιστορίας μας – είναι ένας
συνηθισμένος εντεκάχρονος. Προτιμά το διάλειμμα από το
μάθημα, βρίσκει τα κορίτσια της ηλικίας του χαζά, λατρεύει τα
καινούρια μοντέλα της Mercedes και, φυσικά, τις περιπέτειες.
Η διαφορά από τα υπόλοιπα αγόρια της ηλικίας του είναι ότι
αυτός δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένας μικρός κόμης δράκουλας
που ζει σε έναν ειδικό κόσμο για δράκουλες. Ο Θοδωρής και οι
φίλοι του, ο Κωστής και ο Αλέξης, μπλέκουν σε μια μοναδική
περι- πέτεια και κάνουν πραγματικότητα το πιο απίθανο και
ταυτόχρο- να το πιο απαγορευμένο όνειρο κάθε μικρού κόμη
δράκουλα: Καταφέρνουν να συναντήσουν ανθρώπους! Μια
απολαυστική, πρωτότυπη, χιουμοριστική, τρυφερή και
συναρπαστική ιστορία για αγόρια και κορίτσια,
παιδάκια και δρακουλάκια.

14X21 • σελ. 88 • τιμή 6,59 €

ΑΝνα δαλλα
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΜΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ

14X21 • σελ. 120 • τιμή 8,59 €

Εικονογράφηση: Χρήστος ∆ήµος
Έντεκα παραµύθια που µπορεί κάτι να σας θυµίσουν, µπορεί
πάλι και όχι. Σίγουρα όµως θα τα απολαύσετε, αφού δεν είναι
απλά παραµύθια, αλλά παραµύθια... µε τη ρίγανη. Με το
γνωστό, ανατρεπτικό χιούµορ του ο συγγραφέας προσαρµόζει
τα παραµύθια αυτά στη σηµερινή εποχή, δίνοντας νέα διάσταση
στους ήρωες και στην πλοκή τους.

ΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
Eικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου
Αν τα ανιαρά και ανούσια Σαββατοκύριακα σας έχουν κουράσει, τα
παιδιά-πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας ανεπιφύλακτα σας
προτείνουν να επισκεφθείτε το κτήµα του Ροδανού, όπου κάθε φορά
ένα διαφορετικό µυστήριο σας περιµένει να το διαλευκάνετε.
Θα περάσετε αξέχαστα, όπως πέρασαν και τα παιδιά, όταν έψαχναν,
ρωτούσαν, µάθαιναν και συγκέντρωναν στοιχεία χορεύοντας µε
φαντάσµατα του παρελθόντος για να φτάσουν στην άκρη του νήµατος.
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από 9 ετών

XPΩMATIΣTEΣ IΣTOPIEΣ
σειρα 19 βιβλιων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ
Η ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΛΗ ΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Εικόνες: Γιώργος Σγουρός

Στη σειρά περιλαµβάνονται σύντοµα µυθιστορήµατα
για παιδιά που διαβάζουν µόνα τους.
Τα βιβλία, χάρη στην έγχρωµη εικονογράφησή τους,
διευκολύνουν τα παιδιά στη µετάβαση
από το εικονογραφηµένο παραµύθι στο µυθιστόρηµα.

Η Πόλη-Πόλη είναι µια τεµπελοπόλη: µια πόλη, δηλαδή, όπου
βασιλεύει η τεµπελιά. Από µια συγγραφέα, που θέλει να γράψει την
ιστορία της πόλης, µαθαίνουµε πώς η Πόλη-Πόλη από συνηθισµένη
πόλη έγινε… τεµπελοπόλη. Μα και το πώς έπαψε να είναι – τόσο
– τεµπελοπόλη, χάρη σ’ ένα κορίτσι και µια γάτα, που αποφάσισαν
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να ξυπνήσουν τους
συµπολίτες τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ
ΚΛΕΦΤΗΣ ονειρων
Εικόνες: Έλλη Γρίβα
κρατικο βραβειο ΠAI∆IKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ
YΠ. ΠAI∆EIAΣ & ΠOΛITIΣMOY THΣ KYΠPOY

14X21 • σελ. 48 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 1112 • τιμή 10,14 €

Μα υπάρχει τέτοια «ειδικότητα»; Γιατί όχι; Είναι όµως εύκολη η ζωή
για κάποιον που την επιλέγει; Ένα χιουµοριστικό µυθιστόρηµα, που
ακροβατεί ανάµεσα στην πραγµατική ζωή και το όνειρο.

ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΤΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΔΟΝ ΣΚΥΛΟΚΙΧΟΤΗΣ
Εικόνες: Λίζα Ηλιού
Ο ∆ον Σκυλοκιχότης πούλησε όλη σχεδόν την περιουσία του για να
βοηθήσει τα αδέσποτα σκυλιά που έχει µαζέψει στο αρχοντικό του.
Η ζωή για τα αδέσποτα είναι δύσκολη. Όταν όµως, ένα ξηµέρωµα,
εµφανίζεται στη γειτονιά ένα παράξενο αυτοκίνητο που µοιάζει µε
κλούβα, η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη. Ο ∆ον Σκυλοκιχότης και
οι σύντροφοί του πρέπει να δράσουν άµεσα!

ΝΤΕΤΕΛΙΝ ΒΟΥΛΚΟΦ
ΜΟΜΟ, ΤΟ αγορι που ζουσε
στην ταρατσα ενοσ ουρανοξυστη

14X21 • σελ. 160 • τιμή 12,17 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 10,14 €

Εικονογράφηση: Ελένη Πολυµενοπούλου
Mετάφραση: Πάνος Σταθόγιαννης
Η συναρπαστική ιστορία του Μόµο, που ζούσε στην ταράτσα ενός
ουρανοξύστη παρέα µ’ έναν ιπποποταµάκο, τον Χιποπό. Μια
ιστορία φανταστική… που θα µπορούσε ίσως να ’ταν και αληθινή.

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΚΟΛΙΑ
Ο ΡΟΥΚΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΚΟΡΟΝΑΣ
Εικόνες: Χρήστος ∆ήµος
Το βασίλειο κινδυνεύει, αν µέσα σε µία εβδοµάδα δε βρεθεί η
χαµένη κορόνα µε το πράσινο σµαράγδι. Ο βασιλιάς Ποµπώνης
καλεί τον Αντώνη Ρουκούκη να λύσει το µυστήριο. Παρότι ο
Ρουκούκης φηµίζεται για το αστυνοµικό του δαιµόνιο, όλα δείχνουν
πως αυτήν τη φορά η λύση του µυστηρίου δεν θα είναι και τόσο
εύκολη. Μια ατµοσφαιρική ιστορία µυστηρίου γεµάτη αγωνία και
αποκαλύψεις.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €

EΛENH POYΦANH
ΚΡΥΦΤΟ ΜΕΣΑ ΣTA XPΩMATA
Ζωγραφιές: Eλένη Pουφάνη
O Πέτρος και η Xριστίνα είναι δυο αδέρφια που συνέχεια
τσακώνονται. Mέχρι που η Xριστίνα ανακαλύπτει κάποιες
ζωγραφιές του Πέτρου, που φανερώνουν πόσο µόνος νιώθει.
Η σχέση τους θα αλλάξει για πάντα...
Ένα βιβλίο για τα αδέλφια που τσακώνονται µεταξύ τους,
και για τους γονείς που ανακατεύονται στους τσακωµούς
των παιδιών τους.

από 9 ετών
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
ΡΑΔΙΚΟΣΠΟΡΟΣ
Ο ΚΟΣΜΟ∆ΙΑΣΤΗΜΟΠΟΡΟΣ

πρωτότυπες
ιστορίες
µε έγχρωµη εικονογράφηση

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Ο µικρός Ματθαίος µεταµορφώνεται στο όνειρό του σε ένα
µικροσκοπικό ιπτάµενο ραδικόσπορο και πετάει από τη Γη
στο διάστηµα. Ένα βιβλίο για παιδιά που ονειρεύονται
αεροπορικά και διαστηµικά ταξίδια, και που θέλουν να
µάθουν περισσότερα γι’ αυτά.

ΕΥΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ που µιλουσε
µονο γαλλικα
Εικόνες: Έλλη Γρίβα
Μια τρυφερή ιστορία για ένα κοριτσάκι που δε µιλούσε
καθόλου γαλλικά κι ένα λουλουδάκι που µιλούσε µόνο
γαλλικά. Ένα µυθιστόρηµα που τονίζει ότι αληθινή αγάπη
σηµαίνει ελευθερία.

ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΣΕΡ∆ΑΡΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Η ΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

14X21 • σελ. 80 • τιμή 8,12 €

Στο παιχνιδόσπιτο του, ένα σπιτάκι στο βάθος του κήπου, ο
Άκης παίζει το σκηνοθέτη. Γυρίζει ταινίες όπως ο µπαµπάς
του. Στα σενάριά του διορθώνει κάθε αδικία που βλέπει στην
καθηµερινή του ζωή. Το σπουδαιότερο όµως σενάριο θα έχει
ήρωα τον ίδιο, όταν ο κόσµος του θα κλονιστεί από το
διαζύγιο των γονιών του.

14X21 • σελ. 176 • τιμή 12,68 €

ΛΙΝΑ ΛΥΧΝΑΡΑ
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΠΙΤΟ ΤΟΥ ΑΚΗ
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταµατιάδη

Εικόνες: Νίκη Λεωνίδου

14X21 • σελ. 168 • τιμή 10,14 €

Εικόνες: Πωλίνα Παπανικολάου
Η πιο γλυκιά, η πιο ευωδιαστή, η πιο σοκολατένια ιστορία του
κόσµου, µε ήρωες ένα απρόσκλητο και άρα αγενές
ηφαίστειο, ένα τολµηρό κορίτσι που λέγεται Λουλού και τη
γάτα της, τη Μανταλένα. Απολαύστε κι εσείς 12 από τις
συνταγές της Λουλούς στο Σοκολατένιο ηµερολόγιο της
Λουλούς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις µας.

14X21 • σελ. 96 • τιμή 9,13 €

ΕΥΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
Η ΛΟΥΛΟΥ
και η εκρηξη του ηφαιστειου

14X21 • σελ. 88 • τιμή 9,13 €

Eικονογράφηση: ∆ιονύσης Πάλµας
Στην πολιτεία των αγελάδων, το να είσαι αδύνατος είναι πολύ
µεγάλο πρόβληµα. H Kαλλιρρόη είναι µια αγελάδα
κοκκαλιάρα. Kι έτσι, ενώ οι αδελφές της έχουν παντρευτεί
τους πιο σπουδαίους ταύρους, εκείνη δε βρίσκει ταίρι.
Ώσπου µια µέρα ερωτεύεται τον Πολύκαρπο.
Mπορεί όµως να τον κάνει να την αγαπήσει;
Ένα βιβλίο για το σεβασµό στην ιδιαιτερότητα, για τη
συµφιλίωση του καθενός µε τον εαυτό του, για το ρατσισµό
της κοινωνίας και για το να αγαπάς κάποιον γι’ αυτό που
πραγµατικά είναι.

14X21 • σελ. 160 • τιμή 11,16 €

Φτιάξτε το σακίδιό σας και ετοιµαστείτε να περάσετε είκοσι
υπέροχες µέρες στην κα-τασκήνωση µαζί µε την Αννούλα και
τις φίλες της. Θα δείτε πώς η Αννούλα, που πήγε σχεδόν µε
το ζόρι στην κατασκήνωση, πέρασε τελικά υπέροχα, και
πόσο αυτό επηρέασε το χαρακτήρα και τις σχέσεις της µε
τους άλλους.

EYA TΣIMIAKAKH
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ TAYPOMAXHTΩN
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από 9 ετών
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΨΑΡΟ
Ο µικρούλης Νίκος πιάνει φιλίες µ’ ένα φεγγαρόψαρο, κι έτσι
µαθαίνει µια ιστορία απίστευτη και τροµακτική: Πώς ένα φοβερό
και ανίκητο τέρας θέλησε κάποτε να γίνει ο αφέντης του βυθού, να
ορίζει τη θάλασσα και τα ψάρια, να προστάζει τους αχινούς και τα
καλαµάρια. Το πέτυχε άραγε;

PENA PΩΣΣH-ZAΪPH
ΜΙΑ ΜΑΜΑ ΓIA MENA
Μια ιστορία ανθρώπινη, συγκινητική, μα πάνω απ’ όλα αληθινή,
γραμμένη από μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς.
Μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους, για όσους έψαξαν ή ψάχνουν
μια μαμά, μα και για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο
σημαντικό είναι να έχεις μια μαμά... για σένα.

ΕΡΑ ΜΟΥΛΑΚΗ
ΤΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΥΑΛΙΑ τησ εµπειριασ

14X21 • σελ. 48 • τιμή 6,59 €

Εικονογράφηση: Γιώργος Χαλκιάς
Εκτός από τα συνηθισµένα γυαλιά υπάρχουν και κάποια άλλα, πολύ
µοναδικά, που οι άνθρωποι τα φτιάχνουν µόνοι τους και βλέπουν
τα πάντα µέσα απ’ αυτά. Μια πρωτότυπη ιστορία που θα µας
βοηθήσει να δούµε τον κόσµο… µε άλλα µάτια!

ΠANOΣ XPIΣTO∆OYΛOY
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΣTA KATΣABPAXA
Eικονογράφηση: Caroline O’ Neal
Η ιστορία ενός νέου και αλλόκοτου τσοπάνη, ο οποίος φορώντας
στολή τροχονόμου και με όπλο του το μοναδικό του σφύριγμα,
επιμένει να μάθει τα πρόβατά του να τηρούν τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας. Αυτός ο ... τσοπανοτροχονόμος έχει κι ένα άλλο πιο
τρελλό όνειρο: να κατέβει στην πόλη και να βάλει σε τάξη το
κυκλοφοριακό χάος! Ένα πρωτότυπο, χιουμοριστικό βιβλίο για την
κυκλοφοριακή αγωγή προβάτων και ανθρώπων.

MAΓ∆A ΠIKH
ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ TOY ZHΣH
14X21 • σελ. 64 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 9,13 €

Eικονογράφηση: Nτανιέλα Σταµατιάδη

Εικόνες: Λάµπρος Kατσαντώνης
Ζωηρός και αγαπησιάρης ο Ζήσης, ανακαλύπτει σιγά σιγά τον
κόσµο µέσα από τις αγάπες του. Μια ιστορία τρυφερή για τις
αγάπες µε τις οποίες όλοι µεγαλώνουµε.

14X21 • σελ. 96 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 72 • τιμή 8,62 €

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

KΩΣTOYΛA TΩMA∆AKH
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓIA THN EΛENH
Εικόνες: Γιώργος ∆ηµητρίου

ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥδιων
Ή΄ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
Εικονογράφηση: Ανδρέας Βάης
Πόλεµοι, πυρηνικά όπλα, ατοµικές βόµβες… Κι όµως, οι κάτοικοι
της Ανθούπολης ήξεραν τον πόλεµο µόνο µέσα από την ιστορία.
Ζούσαν ειρηνικά, µε αγάπη ο ένας για τον άλλον, αρµονικά µε τη
φύση… Ένα µυθιστόρηµα για την οικολογία… και όχι µόνο!

14X21 • σελ. 40 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 9,13 €

«Έσκισες! Τους µάγεψες µε τη φωνή σου!». Η Ελένη έκανε µια
υπόκλιση κι ο κόσµος ξέσπασε σε χειροκροτήµατα. Ήταν
ευτυχισµένη. Η κακιά νεράιδα ζήλεψε κι αναποδογύρισε τη ζωή
της. Το αυτοκίνητο γλίστρησε στη βροχή. Η µαµά στο νοσοκοµείο
και η Ελένη χωρίς φωνή.
«Μη στενοχωριέσαι. Τα πράγµατα θα ξαναγίνουν όπως πριν.»
Μια τρυφερή ιστορία για ένα κορίτσι που χάνει τη φωνή του και την
ξαναβρίσκει όταν γνωρίζει το αγόρι µε το βιολί.

από 9 ετών
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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 όλωνAKμας
γνώριμες καταστάσεις. Και το κυριότερο:
A
EIO
θα μας θυμίζουν ότι το καθημερινό ταξίδι της γνώσης μπορεί
να γίνει πολύ, μα πολύ διασκεδαστικό!

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,96 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,96 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,96 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,96 €

AΘH

1. Η ΣΤΟΙΧΕΙωΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
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;

2. ΝΑ ΤΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!
3. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΦΤΑ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Ο Πάνος και οι συμμαθητές του δεν κάνουν ATAΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, αλλά στην εκδρομή!
Θα βρεθούν μάλιστα μπροστά σε κάποιες πρωτόγνωρες καταστάσεις: Θα συναντήσουν παράξενους
ναυτικούς, θα κυνηγήσουν θαλάσσια τέρατα, θα λύσουν οικολογικά μυστήρια, και γενικά θα μας κάνουν να
τρελαθούμε από την αγωνία – και τα γέλια.

4. Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥ ΛΙΤΣΑΣ
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;

14X21 • σελ. 104 • τιμή 6,96 €

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;

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

ΜΑΝΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΑΛΛΑΖΩ ΧΕΡΙΑ

14X21 • σελ. 208 • τιμή 10,95 €

Εικονογράφος: Κατερίνα Χαδουλού
Ένα παλιό, συλλεκτικό παιδικό βιβλίο αλλάζει συνεχώς χέρια και αφηγείται τις
περιπέτειές του. Κάποιοι το αγκαλιάζουν με αγάπη, άλλοι αδιαφορούν εντελώς.
Άνθρωποι και βιβλία όμως κινδυνεύουν από το Ροβέρτο, έναν πάμπλουτο που
στόχο έχει να κατακτήσει τον κόσμο, να εξαφανίσει τη γνώση και να μετατρέψει
τους ανθρώπους σε πειθήνια ζώα.
Ο ανιψιός του ο Άρης, που υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το θείο του,
θα συνεργαστεί με τη Βιολέτα και τον παππού Ασημάκη για την αποκάλυψη της
αλήθειας. Ανατροπές, δράση, συγκίνηση και χιούμορ συνθέτουν ένα
συναρπαστικό βιβλίο για την αξία της γνώσης και τους κινδύνους
που κρύβει η ημιμάθεια.
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14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,97 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,97 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,97 €

A
AΣ Θ

ΕΝΑΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Εικονογράφηση: Κάριν Σλίχε
και Μαρκ Μπέρνχαρντ
Είναι μικρός, πράσινος και μονίμως
πεινασμένος. Ευτυχώς που ο κροκόδειλος
Μοξμόξ είναι χορτοφάγος, αλλιώς
η μασκότ της Γ΄ Δημοτικού θα ήταν ένας
πραγματικός κίνδυνος για τους μαθητές.
Ο Λεονάρδος όμως, ο καινούριος
μαθητής, δεν το ξέρει, και όλως τυχαίως
τρέμει τους κροκόδειλους. Και, σαν μην
έφτανε αυτό, η κακιά Ιωσηφίνα του σπάει
τα νεύρα... Μόνο που ο Λεονάρδος δε
βρέθηκε στην τρελή αυτή τάξη χωρίς λόγο.
Γιατί εδώ υπάρχει η μυστηριώδης δασκάλα,
η κυρία Κουκουβαγίδου, που μπορεί
να κάνει αληθινά και τα πιο τρελά όνειρα,
ειδικά εκείνα που βγαίνουν κατευθείαν
μέσα από την καρδιά μας...

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΓΕΜΑΤΗ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Εικονογράφηση: Χέριμπερτ Σουλμέγιερ
Είναι κατσούφης και τους απαγορεύει τα
πάντα: να τραγουδούν, να μασούν τσίχλες,
να πιάνουν τα παράθυρα με τα χέρια τους.
Με λίγα λόγια, ο οδηγός του λεωφορείου
που συνοδεύει τη Γ΄ Δημοτικού στη σχολική
εκδρομή είναι πολύ αντιπαθητικός.
Eυτυχώς, η κυρία Κουκουβαγίδου,
η δασκάλα της τάξης, παίρνει με το καλό
τον κατσούφη οδηγό. Πολύ σύντομα
αναλαμβάνει να του εκπληρώσει την πιο
μεγάλη επιθυμία του – ακόμη και αν για να
τα καταφέρει χρειαστεί να κάνουν όλοι μαζί
ένα παράξενο ταξίδι στο χρόνο. Στο δρόμο
τους συναντούν άγριους δεινόσαυρους,
και ξαφνικά όλα δείχνουν ότι η εκδρομή
της Γ΄ Δημοτικού κινδυνεύει
να καταστραφεί...

ΜΑΡΤΙΝ ΒΙΝΤΜΑΡΚ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εικονογράφηση: Χέριμπερτ Σουλμέγιερ
Eίναι ψηλομύτα, φαντασμένη και
ανυπόφορη! Ποια; H Άννα Πουλάκη, η νέα
μαθήτρια της Γ΄ Δημοτικού. Aπό την πρώτη
μέρα που πατάει το πόδι της στην τάξη,
όλοι την αντιπαθούν. Kαι δε φτάνει που
κάνει συνέχεια ανοησίες, ζητάει και από
την Aστυνομία να συλλάβει το Mοξμόξ,
το μικρό λαίμαργο κροκόδειλο της τάξης,
που είναι χορτοφάγος και το μόνο που
θέλει είναι να μασήσει ένα κομματάκι από
το ροζ πουλόβερ της... Kανείς δεν μπορεί
να την ηρεμήσει, ούτε καν η δασκάλα,
η κυρία Kουκουβαγίδου, που ξέρει να
κάνει μαγικά. Kαι όταν η Άννα Πουλάκη
εύχεται με όλη της την καρδιά να
εξαφανιστεί η κυρία Kουκουβαγίδου, όλοι
στην τάξη έχουν μεγάλο πρόβλημα! Γιατί,
όπως ξέρετε, στην τρελή τρελή αυτή τάξη,
οι ευχές πραγματοποιούνται στη στιγμή...

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΑΞ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ

Μετάφραση: Άννα Παπαφίγκου Εικονογράφηση: Έλενα
Βίλις

Σειρα 2 βιβλιων

Ο Μαξ και η Μάγια είναι δυο δεκάχρονοι φίλοι και
συμμαθητές που τους αρέσει πολύ, στον ελεύθερο χρόνο
τους, να λύνουν μυστηριώδεις υποθέσεις. Δύο ιστορίες
ευκολοδιάβαστες, που όμως κρύβουν από ένα μυστήριο
που θα δυσκολευτείς να λύσεις…

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,56 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,56 €

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
Από το κοσμηματοπωλείο της πόλης εξαφανίζονται
μυστηριωδώς τα διαμάντια, και ο ιδιοκτήτης ζητάει τη
βοήθεια του Μαξ και της Μάγιας. Μια ακόμη ευκαιρία για να
αποδείξουν ο Μαξ και η Μάγια πόσο καλοί ντετέκτιβ είναι!

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Ο Μαξ βοηθάει το θείο του στο ξενοδοχείο της πόλης,
όταν συμβαίνει ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Μία ακόμη
ευκαιρία για να αποδείξουν ο Μαξ και η Μάγια πόσο καλοί
ντετέκτιβ είναι!

από 9 ετών
Γραµµατα και ηµερολογια

79

ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΤΑ ΡΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΚΛΟΣ!
Εικονογράφηση: Αντοντζονάτα Φεράρι
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο

σειρα 7 βιβλιων

Μια σειρά για τις περιπέτειες στο σχολείο, το πρώτο
αξέχαστο φιλί, τα καβγαδάκια µε τους φίλους,
τις διαφωνίες µε τους γονείς, τις ζήλιες…
Με λίγα λόγια, ό,τι σηµαίνει να µεγαλώνεις!

Το ηµερολόγιο της Βέρα είναι ένα χάρτινο καραβάκι µέσα στη θύελλα των
δεκατριών της χρόνων. Ωστόσο,οι βροντές (βλέπε οικογένεια), οι κεραυνοί
(βλέπε σχολείο) και οι αστραπές (βλέπε ύπουλα σπυράκια που εµφανίζονται
ξαφνικά στο πρόσωπό της) δεν είναι τίποτα µπροστά στο πραγµατικό δράµα
της ζωής της: ΕΚΕΙΝΟΣ είναι κούκλος! :-)

Αγαπητέ κύριε µυστικό ηµερολόγιο, σου λέω αµέσως ότι σαν δώρο είσαι σκέτη
αηδία και ότι µόλις σε είδα µου ήρθε να σε πετάξω στα σκουπίδια. Γι’ αυτό ας
ξεκαθαρίσουµε κάτι µια και καλή: θα σου γράφω µόνο για ένα µήνα και µόνο
επειδή το υποσχέθηκα στη µητέρα µου, και όσα γράφω εδώ µέσα είναι
µυστικότατα και άκρως εµπιστευτικά, δηλαδή TOP SECRET!

14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,61 €

ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΟΡΝΤΙΛΙΟΝΙ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΖΟΥΛΙΟ – TOP SECRET
Εικονογράφηση: Σάρα Νοτ
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο

ΣΙΛΒΙΑ ΡΟΝΚΑΛΙΑ – ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ ΡΟΥΙΖ ΜΙΝΙΟΝΕ
31 E-MAIL ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
Εικονογράφηση: Αντοντζονάτα Φεράρι
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 8, 12 €

Μιλάµε για µεγάλη τύχη! Ή µήπως για ειρωνεία της τύχης; Γιατί, πραγµατικά,
το τελευταίο πράγµα που περίµενε ο Αλµπέρτο ήταν ότι θα έπαιζε σε µια ταινία
και ότι αυτή η ταινία θα ήταν «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Πράγµατα για κοριτσάκια,
γεµάτα συναισθηµατισµούς, και από δράση τίποτα. ∆εν είναι τυχαίο ότι είναι
το αγαπηµένο βιβλίο της Σίλβια, της φίλης του Αλµπέρτο από το σχολείο...

POMΠEPTO ΠIOYMINI
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΑΟΥPAΣ
Εικονογράφηση: Eµµανουέλα Mπουσολάτι
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Τυχερός όποιος κρατάει ηµερολόγιο. Ένα ηµερολόγιο είναι κάτι παραπάνω
από φίλος. Mπορείς να του πεις όλα εκείνα που δε θα έλεγες ποτέ σ’ ένα φίλο.
Να γιατί, όπως κάνει η Λάουρα, είναι ωραίο να του βρεις ένα όνοµα ή να του
ζητάς συγγνώµη, όταν το παραµελείς..

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ
ΤΟ ΒLOG ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΗ
Εικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου

14X21 • σελ. 168 • τιμή 8,12 €

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Είµαι ο Ευτύχης και άνοιξα αυτό το
blog για να µοιράζοµαι µε άγνωστους
φίλους κάποιες κρυφές µου σκέψεις,
κάποια µυστικά από αυτά που
δυσκολεύεσαι να οµολογήσεις
σε «ζωντανούς» σου φίλους ή στους
γονείς σου – ιδίως σ’ αυτούς, όταν
το πρόβληµά σου είναι οικογενειακό.

14X21 • σελ. 120 • τιμή 8,11 €

1
X2

14

ελ.

•σ

112

MΠEATPITΣE MAZINI
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΔEIOY ΣΠITIOY
Εικονογράφηση: Mισέλ Φιζελιέ
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Υπάρχει ένα άδειο σπίτι σ’ ένα δρόµο απ’ όπου δεν περνά ποτέ κανείς. Kάποτε
υπήρχαν παιδιά που ανεβοκατέβαιναν τις σκάλες του, έπαιζαν στον κήπο του και
γέµιζαν µε γέλια τη σιωπή του. Το ίδιο το σπίτι είναι εκείνο που διηγείται αυτήν την
ιστορία, τη δική του ιστορία. Με λόγια ψιθυριστά σαν ανεπαίσθητα τριξίµατα..

μή
• τι

1€

8,1

ANTZEΛA NANETI
ΑΓΑΠΗΤΗ ΡΕΪΤΣEΛ...
AΓAΠHTE NTENI...
Εικονογράφηση: Kοστάντζα Φαβέρο
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Μια θερινή κατασκήνωση στη µέση του δάσους,
µπορεί να είναι «σχεδόν» συνταρακτική εµπειρία.
Ειδικά αν βρεθούν µαζί είκοσι πέντε νέα παιδιά,
από διάφορες χώρες, διαφορετικών ηλικιών
και µε διαφορετικά γούστα...

από 9 ετών
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ιστορικα µυστηρια

Σειρα 2 Bιβλιων | Mετάφραση: Γρηγόρης Aθανασίου
ΦAMΠIAN ΛENK
επιθεση στην Ποµπηια

Περιπέτειες που ζωντανεύουν την ιστορία! Με φόντο κάποια
ιστορική εποχή, που αποδίδεται πιστά, και ιστορικά γεγονότα,
τα παιδιά-πρωταγωνιστές λύνουν µυστήρια! Υπάρχει ένα αίνιγµα
στο τέλος του κάθε κεφαλαίου που πρέπει να λύσεις εσύ, ο
αναγνώστης. Στο τέλος του βιβλίου, θα βρεις εκτενές γλωσσάρι,
χρονολογικό πίνακα, χάρτη, στοιχεία για την εποχή και τον τόπο
όπου εξελίσσεταιη ιστορία, αλλά και τις λύσεις των αινιγµάτων.
Τα «Ιστορικά µυστήρια» κάνουν την ιστορία… παιχνίδι! Ιδανικά
και για τις τάξεις στις οποίες διδάσκεται η αντίστοιχη Ιστορία!!!

μια ιστορια περιπετειασ και μυστηριου
στην ρωμαϊκη αυτοκρατορια

Εικονογράφηση: Άννε Bοστάινριχ
Το 62 µ.Χ. οι άρχοντες της Ποµπηίας λαµβάνουν µια
προειδοποίηση για επίθεση στο υδραγωγείο της πόλης.
Κάτι τέτοιο θα ήταν σκέτη καταστροφή! Όσο οι υπεύθυνοι
κάνουν απανωτές συζητήσεις για το θέµα, ο Κάιος και ο Μάριος
αποφασίζουν να δώσουν λύση και να αποκαλύψουν
τον εκβιαστή…

μια ιστορια περιπετειασ και μυστηριου
στην αρχαια αιγυπτο

14X21 • σελ. 128 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 6,59 €

PENE XOΛEP
σωστε τον Φαραω!

N¤Ô

Εικονογράφηση: Mικαέλα Σανγκλ
Γύρω στο 1250 π.Χ. οι τάφοι της Κοιλάδας των Βασιλέων είναι
απροστάτευτοι απέναντι στα χτυπήµατα των ιερόσυλων ληστών.
Η Θούγια και ο φίλος της ο Άπου θα ακολουθήσουν τα ίχνη της
θρυλικής «Βίβλου των Νεκρών», και οι απόκρυφες προφητείες
θα τους οδηγήσουν στους υπόγειους τάφους της Θήβας.
Κι εκεί θα διαπιστώσουν πως κινδυνεύει η ζωή
του ίδιου του Φαραώ…

N¤· ÛÂÈÚ¿
βιβλία

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Εικονογράφηση:
Σοφία Παπαδοπούλου
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.

Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Εικονογράφηση:
Έβη Κετσέα
Μέσα από την αφήγηση
του δωδεκάχρονου Κόδρου,
τα παιδιά γνωρίζουν τα ήθη
και τις αντιλήψεις της αρχαίας
Ελλάδας, ενώ χάρη στην πλοκή
και στην περιπέτεια
παρακολουθούν με αμείωτο
ενδιαφέρον όσα συμβαίνουν
στον ήρωα που, αν και υπήρξε
ιστορικό πρόσωπο, πάνω
απ’ όλα είναι ένας συνομήλικός
τους που απλώς έζησε
σε άλλη εποχή…

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,46 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,46 €

AΘH

ΤΟΤΕ ΠΟΥ
ΧΤΙΖΟΤΑΝ
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 7,96 €
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14X21 • σελ. 168 • τιμή 8,46 €

N¤· ÛÂÈÚ¿

Ο ΠΙΟ ΣΟΦΟΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ

ενα μυθιστορημα
για τουσ επτα σοφουσ
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 το Θαλή το Μιλήσιο, το
Σόλωνα τον Αθηναίο, το Χίλωνα το
Λακεδαιμόνιο, κι άλλους ακόμη
από τους αρχαίους σοφούς, των
οποίων τα λόγια είναι σήμερα κάτι
περισσότερο από επίκαιρα.

ΙΚΑΡΟΣ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
Μια ιστορική περιπέτεια που
μας ταξιδεύει πίσω στο
χρόνο για να ζήσουμε από
κοντά τους αρχαίους
Ολυμπιακούς αγώνες αλλά
και για να μας δώσει ένα
διαχρονικό μήνυμα: πόσο
σημαντικό είναι να έχουμε
στόχους στη ζωή μας και
να μην τους εγκαταλείπουμε
μόλις εμφανίζονται
οι πρώτες δυσκολίες.

από 9 ετών
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χαρησ σακελλαριου
τρια παιδια χαμενα
στο διαστηµα

Εικονογράφηση: Έλενα Πατεράκη

Mυθιστόρηµα επιστηµονικής
φαντασίας. Tρία παιδιά
προσπαθώντας να εκτοξεύσουν
έναν πύραυλο δικής τους
κατασκευής καταλήγουν στο
νοσοκοµείο, εκεί βλέπουν και
τα τρία το ίδιο όνειρο: έχουν
ανακαλύψει έναν άγνωστο
πλανήτη, µ’ ευγενικούς και
φιλόξενους κατοίκους.
ΒΡΑΒΕΙΟ Γυναικειασ
λογοτεχνικησ
συντροφιασ

14X21 • σελ. 160 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 152 • τιμή 7,10 €

Ποιος είναι στην πραγµατικότητα
ο Φεγγαρίσιος; Ο επίσηµος
παραµυθάς της Φεγγαροχώρας,
όπως λέει ο ίδιος, ή µήπως…
Πάντως ένα είναι σίγουρο: ότι οι
ιστορίες που διηγείται κάνουν τα
παιδιά να µην ξεκολλούν από
κοντά του. Αχώριστος
σύντροφος του Φεγγαρίσιου, ο
Ντανκανούλης, ένα πανέξυπνο
κουτί-πουλί, που τυχαία βρέθηκε
στο φεγγαροπλάνο τη στιγµή που
ο Φεγγαρίσιος τράβηξε τους
µοχλούς και, αντί να πάει στον
πλανήτη που ήθελε,
προσγειώθηκε στη Γη…

14X21 • σελ. 244 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 272 • τιμή 9,13 €

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ο παραμυθασ
του ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

κυρ µπουλιτσεφ
η αλικη
και οι πειρατεσ
του διαστηµατοσ
Eικονογράφηση: E. Mιγκούνοφ
Mετάφραση: Kίρα Σίνου
Yπάρχουν ακόµα πειρατές; Mα
και βέβαια υπάρχουν. Kι όχι µόνο
στη θάλασσα αλλά και στο
διάστηµα, που είναι µάλιστα
και οι πιο επικίνδυνοι. O Kόλια
το διαπιστώνει αυτό όταν,
µπαίνοντας κατά λάθος στη
µηχανή του χρόνου, βρίσκεται
εκατό χρόνια µπροστά. Eκεί
συναντάει την Aλίκη, ένα κορίτσι
από το µέλλον.

eno ραουντ
η ιστορια με τουσ
ιπταµενουΣ δισκουΣ
Eικονογράφηση: E. Bάλτερ
Mετάφραση: Kίρα Σίνου
O Mιέλικ, ο Γιουρνάς και ο Kάουρ
ήταν πολύ στενοχωρηµένοι που
όχι µόνο δε θα έκαναν διακοπές
σαν τους άλλους συµµαθητές
τους, αλλά θα έπρεπε και να
προσέχουν τη µικρή Mάριου.

νιτσα
τζωρτζογλου

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,63 €

14X21 • σελ. 286 • τιμή 15,21 €

και ιστ ορίες µε εξωγήινους.. .
Συν αρπ αστ ικές περιπέτε ιες στο διάστη µα

Eικονογράφηση:
Nίνα N. Σταµατίου

εδω κρονοσ

εδω σεληνη

εδω ουρανοσ

Έτος 2083, µια οµάδα από νέους
ξεκινάει να εξερευνήσει το
διάστηµα: τον Ποσειδώνα,
τον Oυρανό και τον Kρόνο.
Προσγειώνονται στον Tιτάνα,
όπου αντιµετωπίζουν απίθανες
περιπέτειες και κινδύνους.
Θα καταφέρουν να επιστρέψουν
στη Γη;

Mυθιστόρηµα επιστηµονικής
φαντασίας. Στα 2080 µ.X. έχει
δηµιουργηθεί κρίσιµο ενεργειακό
πρόβληµα, γιατί τα πετρέλαια τα
έχει µπλοκάρει µια οµάδα «εκτός
νόµου». H Παγκόσµια
Oµοσπονδιακή Kυβέρνηση
στέλνει στη Σελήνη µια οµάδα
µικρών εθελοντών...

Ένας σύγχρονος επιστήµονας, σε ανακοίνωσή του,
είπε ότι πιθανόν το έδαφος του πλανήτη Oυρανού να είναι
από διαµάντια. Ύστερα από 100 χρόνια, οργανώνεται
µια επιστηµονική αποστολή, για να επαληθεύσει τη θεωρία.
Bρίσκεται όµως µπροστά σε κινδύνους που τους αντιµετωπίζει
χάρη στην πρόοδο της διαστηµικής, και στην παντοδύναµη
παρουσία του ανθρώπου.

από 9 ετών
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...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗ ΓΗ
λιν ριντ µπανκσ
ο ινδιανοσ και το ντουλαπι
14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 224 • τιμή 8,12 €

Eικονογράφηση: Pόµπιν Zακ
Mετάφραση: Tριάδα Kαραγιώργη
«Eσύ αγγίξει, εγώ σκοτώσει!» λέει µια φωνή, και ο Oµρί δεν
µπορεί να πιστέψει ούτε στ’ αυτιά του, ούτε στα µάτια του. O
µικρός πλαστικός Iνδιάνος, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε
δώσει ιδιαίτερη σηµασία, στέκεται απέναντί του και του µιλάει.
Mα είναι δυνατόν να ζωντάνεψε; Aργότερα, θα ζωντανέψουν
και ένα πόνεϊ, ένα στρατιωτάκι από τον Πρώτο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ένας καουµπόης αλλά και µια όµορφη Iνδιάνα...
Kαι όλοι αυτοί θα µπλέξουν τον Oµρί σε χίλιες δυο
περιπέτειες...

νιτσα τζωρτζογλου
ο θησαυροσ τησ Tροιασ

14X21 • σελ. 232 • τιμή 8,62 €
14X21 • σελ. 176 • τιμή 10,95 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 9,86 €

14X21 • σελ. 156 • τιμή 10,14 €

Eικονογράφηση: Nίνα N. Σταµατίου

ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΛΜΟΥ
ΙΓΜΑ, η ανατολη ενα ταξιδι στην προϊστορια
ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Το βιβλίο αυτό μας μεταφέρει στο πολύ μακρινό παρελθόν του
ανθρώπινου είδους. Η μικρούλα Ιγμ έζησε σε μια περίοδο εξαιρετικά
δύσκολη. Εκείνη ανήκε στο είδος του ανθρώπου του Νεάντερταλ.
Την ίδια όμως περίοδο έκανε την εμφάνισή του ένα νέο ανθρώπινο
είδος, ο άμεσος πρόγονος των σύγχρονων ανθρώπων, ο Homo
Sapiens, δηλαδή ο σοφός άνθρωπος, όπως τον ονόμασαν οι
μελετητές ανθρωπολόγοι. Η Ιγμ, 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.Μια περιπέτεια που μας ταξιδεύει στα προϊστορικά
χρόνια, όπως τα έζησαν οι πρόγονοί μας στον ελλαδικό χώρο.
βραχεία λίστα Λογοτεχνικών Βραβείων Αναγνώστη

Tα χρυσά κοσµήµατα, που βρέθηκαν
από τον Σλήµαν στις ανασκαφές της Tροίας, αποτελούσαν για
χρόνια το καλύτερο απόκτηµα του Mουσείου του Bερολίνου.
Mετά τον πόλεµο ο θησαυρός εξαφανίστηκε. Xρόνια
αργότερα, βρέθηκε από τρία Eλληνόπουλα στα χέρια ξένων
τουριστών...

νιτσα τζωρτζογλου
οταν οργιζεται η γη
O Στέφανος, ο Άγης, ο Kωστής, η Έλενα,
η Eιρήνη και η ∆έσπω απολαµβάνουν µία καλοκαιρινή εκδροµή
στην πανέµορφη Σαντορίνη. Kατά τη διάρκεια του ψαρέµατος
ανακαλύπτουν ένα κουτί µε αρχαιολογικά ευρήµατα – µια
πυξίδα και ένα περιδέραιο µε πολύτιµες χάντρες. H Eιρήνη,
ενθουσιασµένη από το περιδέραιο,
το φοράει και βλέπει ένα παράξενο όνειρο.
Tη λένε Πριήνη και βρίσκεται στην αρχαία Σαντορίνη.

αθηνα κακουρη
με τα φτερα του «MAPIKA»
Mια διάσηµη ηθοποιός, δύο παράτολµοι αεροπόροι, µια
ονειροπαρµένη κοπέλα, µια γόησσα του υπόκοσµου, δύο
παθιασµένοι πολιτικοί αντίπαλοι.
H τύχη που τα ανακατεύει όλα και τα ξαναφτιάχνει όπως θέλει.

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕρΟΛΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
(ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙ)
Eικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
Καλωσήρθατε στην προϊστορική εποχή, σε έναν κόσμο
συναρπαστικό, γεμάτο σαρκοφάγους μαχαιρόδοντες, άγριους
ρινόκερους, ύπουλους και μοχθηρούς λύκους,
και πολλούς ακόμη κινδύνους και παγίδες. Θα μας ξεναγήσει
μια πεισματάρα παλαιοντολόγος, μια ντετέκτιβ απολιθωμάτων,
η Ιωάννα. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στο χρόνο και θα
συναντήσουμε ένα προϊστορικό αγόρι που σίγουρα ξέρει
πολλά μυστικά: τον Γκρουντ, που θα μας βοηθήσει να λύσουμε
τα μυστήρια της προϊστορικής ζωής. Ίσως ακόμη και να
ανακαλύψουμε το μυστικό της προϊστορικής ευτυχίας.
ΈΠΑΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ

από 9 ετών

N¤Ô

μαρια αντωνιου

N¤· ÛÂÈÚ¿

Ο διασ, το σοϊ του και η τρελοπαρεα
Σειρα 3 Bιβλιων

Μια παρέα εφτά παιδιών που ζει
στην Κρήτη ανακαλύπτει μια σπηλιά
στον Ψηλορείτη. Μέσα σε αυτή
κατοικούν, ξεχασμένοι από τους
ανθρώπους, οι δώδεκα θεοί του
Ολύμπου. Μια δροσερή ιστορία για
μικρά και μεγάλα παιδιά, γεμάτη
ευρηματικότητα, χιούμορ και
γνώσεις. Πλασμένη για
να αγαπηθεί και να διασκεδάσει.

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,86 €

N
NΩ

AΘH

14X21 • σελ. 288 • τιμή 9,86 €

1. Ο διασ, το σοϊ του
και η τρελοπαρεα
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N¤· ÛÂÈÚ¿

14X21 • σελ. 272 • τιμή 10,05 €
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2. ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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 απίστευτη, μα το Δία.
Μια ιστορία γεμάτη ευρηματικότητα, που ξεμπλέκει ιστορίες από την Ελληνική Μυθολογία. Πλασμένη για να αγαπηθεί από μικρά και
μεγάλα παιδιά. Ετοιμαστείτε για πολύ γέλιο, αγωνία και εκπλήξεις!

3. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ

µιγκελ θερβαντεσ
ο δον κιχωτησ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
παλια
επαγγΕΛΜΑΤΑ

∆ιασκευή: Kώστας Bάρναλης

Εικονογράφηση: διάφοροι

Mέσα από διασκεδαστικά
επεισόδια, σωστά επιλεγµένα,
προβάλλει ανάγλυφος
ο χαρακτήρας του ιππότη της
ελεεινής µορφής. Έτσι ο νεαρός
αναγνώστης κάνει την πρώτη
γνωριµία µε το κλασικό
αριστούργηµα της παγκόσµιας
λογοτεχνίας.

23 διακεκριµένες
συγγραφείς της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς
µας παρουσιάζουν 23 παλιά
επαγγέλµατα µέσα από 23
αριστοτεχνικά γραµµένα
διηγήµατα. Ένα βιβλίο για να
θυµούνται οι παλιοί και να
µαθαίνουν οι νεότεροι…

14X21 • σελ. 152 • τιμή 12,17 €

14X21 • σελ. 182 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 256 • τιμή 12,68 €

14X21 • σελ. 320 • τιμή 7,61 €

Στο τρίτο βιβλίο της σειράς, τα παιδιά θα πρέπει να σώσουν τη Γη από τον παγετό που ήρθε ως αποτέλεσμα της δεύτερης αρπαγής της
Περσεφόνης από τον Πλούτωνα, αυτή τη φορά και για τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Με τη δικαιολογία ότι η Μυρτούλα έχει χάσει την
ηρεμία της ψυχής της και ότι πρέπει να τη γιατρέψει ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, τα παιδιά βάζουν πλώρη για του Κάτω
Κόσμου τα μπουντρούμια. Εκεί μεταμορφώνουν τον Κέρβερο σε Κερβερούλη και κάνουν χάζι τους κατοίκους του Κάτω Κόσμου –
ήρωες, γίγαντες, τέρατα της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας, αλλά και άλλα πλάσματα, που η φαντασία της συγγραφέως
επιστρατεύει για να σας κάνει να γελάσετε με την ψυχή σας και ταυτόχρονα να γνωρίσετε πράματα και θάματα.
Σας περιμένει πολύ γέλιο, μα το Δία.

γυναικεια λογοτεχνικη
ΒΙΛΑΝΤ ΦΡΟΪΝΤ
συντροφια
το βιβλιο τησ Λιζασ
Εικονογράφηση: Ρεγκίνα Κεν
σαν το σκυλο
Μετάφραση:
Πελαγία Τσινάρη
µε τη γατα
Eικονογράφηση: Λήδα Bαρβαρούση
Συλλογή µε δεκαεφτά διηγήµατα
και αφηγήσεις που έγραψαν
συγγραφείς, φίλοι και µέλη
της Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς, µε ήρωες
και πρωταγωνιστές σκύλους
και γάτες που αγάπησαν.
Γραµµένες µε γνώση, ευαισθησία,
τρυφερότητα, χιούµορ αλλά
και πίκρα, είναι σίγουρο
πως θα συγκινήσουν.

Ούτε που κατάλαβε η Λίζα πώς,
από τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς
της, βρέθηκε ξαφνικά σ’ έναν
άλλο τόπο, µπλεγµένη σε µια
τρελή περιπέτεια µαζί µε τους
ήρωες των αγαπηµένων της
µυθιστορηµάτων: τον Τοµ
Σόγιερ, τον Χάκλµπερι Φιν,
τον Ροβινσόνα Κρούσο, τον
Κάπταιν Νέµο, τον ∆ον Κιχότη,
και άλλους πολλούς…
Ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο και
συναρπαστικό µυθιστόρηµα.

από 9 ετών
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ΑΝΝΑ ΤΣΕΡΑΖΟΛΙ
Είμαι και ο πρώτος
Πώς έγινα καλός στα μαθηματικά
διασκεδάζοντας!

14X22 • σελ. 144 • τιμή 8,96 €

14X20,6 • σελ. 152 • τιμή 11,95 €

Εικονογράφηση: Ιλάρια Φατσόλι
Μετάφραση: Αδελαΐδα-Ναταλία Μοσχονά
Η αφήγηση ενός παιδιού που νίκησε το φόβο
για τα μαθηματικά αποτελεί μια ανάλαφρη
και δημιουργική προσέγγιση αυτού του γνωστικού
αντικειμένου, που διαβάζεται σαν διασκεδαστικό
και συναρπαστικό μυθιστόρημα.

ΛΕΛΑ ΣΤΡΟΥΤΣΗ
Ένας γρίφος για τον Οκτάβιο Παζλ
Η {μία και μοναδική}
μαύρη θρούμπα
Κείμενο & Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση

Ο μονόφθαλμος μαθηματικός Οκτάβιο Παζλ καλείται να
λύσει το γρίφο της εξαφάνισης της μίας και μοναδικής
Μαύρης Θρούμπας. Σύμμαχοί του, η λογική
και το μαθηματικό του δαιμόνιο. Θα τα καταφέρει;

17X24 • σελ. 80 • τιμή 12,17 €

17X24 • σελ. 112 • τιμή 12,68 €

ΖΕΦΗ ΚΟΛΙΑ
ποπ καφε
Tο στεκι των παραξενων πλασµατων
Εικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου
Πού συχνάζουν, άραγε, οι απείθαρχοι του
Παραµυθοντουνιά; Τα µοναχικά πλάσµατα που ξέφυγαν
απ’ τους κανόνες των µύθων; στο πιο παράξενου Kαφέ
του µαγεµένου δάσους. Το «ΠΟΠ Καφέ» δεν είναι ένα
συνηθισµένο στέκι ξωτικών. Είναι η καινούργια µόδα
στον κόσµο των παραµυθιών!

ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΕΦΑΣ
μισο κιλο πλανητησ

14X21 • σελ. 160 • τιμή 10,95 €

17X23.5 • σελ. 64 • τιμή 14,20 €

ιστοριεσ για µικρουσ και µεγαλουσ γηινουσ

Σύλληψη και Κείµενα: Σάκης Σερέφας
Σχέδιο και εικόνες: Bίκτωρ Kοέν
Με λένε Βουρ και είµαι πολύ εξωγήινος. Βρίσκοµαι στον
πλανήτη Γη σε µυστική αποστολή...Με πολλά βουρβουρητά.
Από αυτήν την πρώτη µου εβδοµάδα στη Γη, µάζεψα και
κάτι πράµατα, που φαίνεται πως δεν τα χρειάζονται οι
άνθρωποι. Τα έστειλα στους δικούς µου για να τα
εξετάσουνε. Ελαφριά ήταν. Μισό κιλό. Μισό κιλό πλανήτης.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
η νεραϊδα ΤΗΣ ΓΗΣ

ευγενιοσ τριβιζασ
το σεντουκι με τισ πεντε κλειδαριεσ
Eικονογράφηση: Bαγγέλης Eλευθερίου
ΒΡΑΒΕΙΟ ακαδηµιασ αθηνων

Zωγραφιές: Αλέξης Κυριτσόπουλος
Όταν η Κλειώ φεύγει, η Γη κινδυνεύει να καταστραφεί
και η Χρυσάνθη µένει µόνη και λυπηµένη. Η νεράιδα
της Γης θα στείλει για παρηγοριά τη Νεφέλη, ένα µικρό
λευκό ζώο κι η Γη θα γίνει και πάλι µια αγκαλιά µε λουνα
πάρκ και ζαχαρωτά. Περνά ο καιρός και γίνονται πολλά,
ώσπου το 2078 η µικρούλα Χ. ονειρεύεται και φτιάχνει
στην τάξη της µια παράξενη ζωγραφιά. Μια µουσική γεµίζει
το σχολείο κι ο πλανήτης Γη έχει για πάντα σωθεί.

Mια συναρπαστική ξεκαρδιστική περιπέτεια ενός κουρδιστή πιάνων
που προσπαθεί ν’ ανακαλύψει µια µυθική κληρονοµιά και πέντε χαµένα
κλειδιά, σκόρπια στα πέρατα του κόσµου. Kάπου µέσα στις σελίδες του
βιβλίου ο χρυσοθήρας-αναγνώστης µπορεί µε ανεξάντλητη υποµονή
ν’ανακαλύψει διάφορα κρίσιµα στοιχεία και ν’ αποκρυπτογραφήσει έναν απόρρητο κώδικα που θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη του
αληθινού θησαυρού. O θησαυρός είναι ένα χρυσό µπουζούκι-κόσµηµα, αξίας 3.000 ευρώ, από καθαρό χρυσάφι και καθαρό ασήµι,
σκαλισµένο µε παραδοσιακή τεχνική και πλουµισµένο µε σµαράγδια, ρουµπίνια και διαµάντια που φιλοτέχνησε η Xρυσοθήκη ZOΛΩTA.
ENA BIBΛIO AΛΛIΩTIKO AΠ’ OΛA T’ AΛΛA! διάβασε το βιβλίο και βρες το θησαυρό...

από 9 ετών
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E υαί σθητα κ οινωνικ ά θέ µ ατα

Ο εντεκάχρονος Νάσος ζει με τον πατέρα του σ’ ένα σπίτι στην
άκρη της πόλης. Ένα πρωί βρίσκει στην αυλή τους τραυματισμένο
και λιπόθυμο τον ταχυδρόμο Θανάση Μαντρουλάκη. Καλεί αμέσως
την αστυνομία.Τι γύρευε ο Θανάσης Μαντρουλάκης, μέσα στη
νύχτα, στo σπίτι του Νάσου; Πώς θα λυθεί αυτό το μυστήριο, που
γίνεται όλο και πιο περίπλοκο; Ένα μυθιστόρημα με συναρπαστική
πλοκή, που παράλληλα θίγει με υπευθυνότητα κάποια ευαίσθητα
ζητήματα.

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η ΜΠΑΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
Εικονογράφηση: Ελένη Τσάμπρα
Ένα βιβλίο που μιλά για την παιδική εργασία, το ρατσισμό, την
ξενοφοβία, τη μετανάστευση, το σταρ σίστεμ του αθλητισμού,
το ρόλο του μάρκετινγκ και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
το κυνήγι των στόχων και των ονείρων, και προσκαλεί τον
αναγνώστη να προβληματιστεί, να εξερευνήσει και να
διαμορφώσει τη δική του γνώμη.

14X21• σελ. 160 • τιμή 7,46 €

Β΄ Βραβείο Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού
Βιβλίου (IBBY Κύπρου)

14X21 • σελ. 128 • τιμή 11,16 €

ΕΥΑ ΚΑΣΙΑΡΟΥ
Μυστήριο στην αυλή

17X24 • σελ. 144 • τιμή 10,14 €

Οι εκθέσεις µαθητών που πήραν το βραβείο «∆ιπλής
Προσπάθειας»στο διαγωνισµό του ∆ικτύου Προστασίας των
∆ικαιωµάτων των Παιδιών. Στο διαγωνισµό, µε θέµα «∆ρόµος
µετ’ εµποδίων… µε όραµα, προσπάθεια και ελπίδα», συµµετείχαν
παιδιά µεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων.

14X20,6 • σελ. 208 • τιμή 9,86 €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ε, φιλε!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στο σχολείο του Άλκη ήρθε ένας καινούριος µαθητής και δεν είναι
από την Ελλάδα. Λέγεται Ναβίντ και έφτασε εδώ µε τη µητέρα του,
ύστερα από ένα µεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι. Τι ήρθε όµως
να κάνει στην Ελλάδα και πού είναι ο µπαµπάς του;
Ένα πρωτότυπο βιβλίο για το ρατσισµό και την ξενοφοβία
Ο συγγραφέας έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώµατα από την πώληση
του βιβλίου στο Ελληνικό Συµβούλιο για τους πρόσφυγες. Για το βιβλίο
αυτό διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικός οδηγός που συνέταξε η Μαρίζα
Ντεκάστρο. Αναζητήστε τον στην ιστοσελίδα µας: www.kedros.gr

ΕΥΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
ποιοσ ειπε οτι ο πολεμοσ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι;

∆ιαπλοκές, ίντριγκες και συνωµοσίες χοροπηδούσαν, όπως τα
βραστά αυγά σε νερό που κοχλάζει, ανά τον πλανήτη. Ποιος κινεί
τα νήµατα; Ποια είναι η κυρία Ξ. Μοβόρα; Πού βρίσκει τα χρήµατα
ο µεγαλοκαρχαρίας Λάκης Πιστολάκης και τι σκοπούς εξυπηρετεί
ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Πανσυνωµοτικής ΕΠΕ; Έχετε
αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν ο πλανήτης µας αν δεν γίνονταν
πουθενά πόλεµοι και ζούσαµε όλοι ειρηνικά;

14X21 • σελ. 72 • τιμή 8,46 €

Εικόνες: Άννα-Μαρία Παπαδηµητρίου

14X21 • σελ. 160 • τιμή 7,65

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ο ναβιντ δεν ηρθε ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

χριστινα φραγκεσκακη
η ορτανσια φυλαει τα μυστικα
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
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.
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από 9 ετών

κιρα σινου
14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 8,62 €

το γραμμα απο το παρελθον
Iστορίες που µιλούν για τόπους µακρινούς δίνοντας τροφή
στη φαντασία, ιστορίες όπως η µυστηριακή «Πρωτεύουσα
των Mελισσών» ή το «Aπαγορευµένο Iερό». Tο «Γράµµα
από το παρελθόν» µας µεταφέρει στην εποχή του Mεγάλου
Aλεξάνδρου, που µε τις κατακτήσεις του έµεινε
ολοζώντανος στη µνήµη των κατακτηµένων λαών, κι ο
«Έξυπνος Άπις» µας δείχνει τι µπορεί να κάνει στην αρένα
ένας σκεπτόµενος ταύρος.

στο σκοταδι τησ σπηλιασ

14X21 • σελ. 118 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 136 • τιμή 10,14 €

Μαζί µε την ιστορία ανεύρεσης του περίφηµου κρανίου στα
Πετράλωνα της Χαλκιδικής, η συγγραφέας µας διηγείται µε
µυθιστορηµατικό τρόπο την ανακάλυψη τριών άλλων
σπηλαίων: της Αλταµίρα στην Ισπανία, του Λασκό στη
Γαλλία, και της Αλεπότρυπας στο ∆ιρό της Πελοποννήσου.

η λι σι και οι εξι πειρατεσ
Ένα κουνέλι που αγοράζει χριστουγεννιάτικα µια µητέρα
δώρο στην κόρη της αντί για την παραδοσιακή κούκλα, ένα
σκυλάκι που το κλέβουν έξι «πειρατές», ένα γατάκι που
κοντεύει να γίνει ψητό, ένα ψάρι που δεν έπρεπε να υπάρχει
κι όµως υπάρχει, ένας τελείως απίθανος πίθηκος, ένα παιδί
µε σκάφανδρο σ’ ένα πάρτι µεταµφιεσµένων, η πραγµατική
ιστορία του Kωστή Tσικλητήρα, του «Xρυσού Oλυµπιονίκη»,
ιστορίες σαν παραµύθι, που όµως βασίζονται στην
πραγµατικότητα.

τα διαμαντια τησ µαϊµουσ

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 216 • τιμή 9,64 €

14X21 • σελ. 40 • τιμή 5,07 €

Eικονογράφηση: Ωρίων Aρκοµάνης

η μηχανη
στο υπογειο
Eικονογράφηση: Σόνια Mητραλιά
Όταν ο Iωνάς κι ο Aνδρέας βάζουν
µπροστά τη µηχανή που βρίσκουν
στο υπόγειο – την παλιά µοτοσικλέτα
του παππού – δεν µπορούν καν να
φανταστούν ότι ξεκινούν για ένα
ταξίδι µες στο χρόνο που θα τους
οδηγήσει σε άλλη γεωλογική περίοδο
κοντά στα παραθηλαστικά, µα και
στους παρανθρώπους, κι ότι θα έχουν
απίθανες εµπειρίες και θα επισκεφτούν
τη µυθική Γκοντβάνα
όπου θ’ αντιµετωπίσουν ζωντανούς
τους δεινόσαυρους.

ΒΡΑΒΕΙΟ εταιριασ ελληνων λογοτεχνων

∆ιηγήµατα όπου τα ζώα έχουν τον πρώτο ρόλο. Άλλοτε
πρόκειται για ζώα που έζησαν στους προϊστορικούς
χρόνους, άλλοτε σε νεότερες εποχές.

ο σκυλος του METPO
Eικονογράφηση: Pένα ∆ηµητροπούλου
O Kλέων αγαπάει τα σκυλιά. Θα ήθελε να είχε κι αυτός ένα
σκύλο, αλλά κατοικεί σε διαµέρισµα. Έτσι, όλο του το
ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα αδέσποτα σκυλιά. Mια
µέρα µαθαίνει ότι στο σταθµό του µετρό που
κατασκευάζεται στο Σύνταγµα βρέθηκε ο τάφος ενός
σκύλου. Kαι έτσι καταλαβαίνει ότι δεν είναι ο µόνος που
αγαπάει τα σκυλιά. Aντίθετα, και στη ζωή των αρχαίων ο
σκύλος έπαιζε σπουδαίο ρόλο.

το δαχτυλιδι
μE TO MONOΓPAMMA
Όταν οι καταθέσεις της γιαγιάς Αρετής, που τώρα
τελευταία µοιάζει να τα έχει λίγο χαµένα, κάνουν φτερά, και
µάλιστα οι υπεύθυνοι ισχυρίζονται πως τα απέσυρε η ίδια,
θα επιστρατευτεί ολόκληρη η οικογένεια για να εξιχνιάσει
το µυστήριο. Μια αριστοτεχνικά πλεγµένη ιστορία
µυστηρίου από µία κορυφαία συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

14X21 • σελ. 200 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 144 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 144 • τιμή 8,12 €

από 9 ετών

κιρα
σινου
14X21 • σελ. 138 • τιμή 6,59 €

το αινιγμα του πyργου
Eικονογράφηση: Nίνα N. Σταµατίου
Tι σχέση έχει ο µυστηριώδης κάτοικος του εγκαταλειµµένου Πύργου µε την κλοπή που έγινε εκεί
γύρω; Ένα µυθιστόρηµα που κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη µε τη συναρπαστική
του πλοκή και ταυτόχρονα του δείχνει την οµορφιά της φύσης και τον όλεθρο που φέρνουν οι
πυρκαγιές των δασών.

το συμβολαιο του πυργου
Eικονογράφηση: Φιλοµήλα Bακάλη-Συρογιαννοπούλου
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

O Aλέξης κι η παρέα του, ο δικηγόρος κι ένας... Πολωνός ενδιαφέρονται να βρουν την αλήθεια για
το συµβόλαιο του Πύργου. Πέρα απ’ το µυστήριο, την πλοκή και τη δράση, το βιβλίο προσφέρει στο
µικρό αναγνώστη χρήσιµες γνώσεις για τη λειτουργία των ∆ικαστηρίων και του Yποθηκοφυλακίου.

ο αιχμαλωτος του πυργου

14X21 • σελ. 96 • τιμή 8,12 €

Eικονογράφηση: Φιλοµήλα Bακάλη-Συρογιαννοπούλου
τιµητικη διακριση τησ ενωσησ δηµοσιογραφων και συγγγραφεων τουρισµου
Eδώ η συγγραφέας καταπιάνεται µε το θέµα της τροµοκρατίας. Oι µικροί ήρωες ανακαλύπτουν
στον Πύργο το κρησφύγετο των τροµοκρατών και απελευθερώνουν τον αιχµάλωτο του Πύργου.

το μεγαλο πειραµα
Eικονογράφηση: Nίνα N. Σταµατίου
Mυθιστόρηµα επιστηµονικής φαντασίας. Σ’ έναν τραυµατία που βρίσκεται σε κώµα µεταµοσχεύουν
εγκεφαλικά κύτταρα δελφινιού, του πιο έξυπνου ζώου. Tο αποτέλεσµα είναι θεαµατικό.
O τραυµατίας ζωντανεύει κι αποκτά καταπληκτικές νοητικές ικανότητες, που τον κάνουν να
διαπρέψει σ’ όλες τις θετικές επιστήµες.

υπαρχουν μονοκεροι; και αλλεσ ιστοριεσ
Eικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου
Τέσσερις ιστορίες γεµάτες µυστήριο και µαγευτική ατµόσφαιρα, µε ήρωες πλάσµατα µυθικά που
συναντάµε σε λαϊκές παραδόσεις (µονόκερους, κενταύρους, έναν βασιλίσκο κι έναν πελώριο
µαύρο σκύλο), γραµµένες µε τη µαεστρία µιας κορυφαίας συγγραφέως για παιδιά.

η νυχτα των καλικαντζαρων
Eικονογράφηση: Σόνια Mητραλιά
Tα γενέθλια του Xρίστου πέφτουν Xριστούγεννα. Όταν πλησιάζει ο καιρός να συµπληρώσει τα
δώδεκα, ανακαλύπτει ξαφνικά πως κάποιο µυστικό κρύβεται πίσω από τη γέννησή του. Συνάµα στη
ζωή του µπαίνουν πλάσµατα παράξενα και υπερφυσικά, που δεν τα βλέπει κανένας άλλος εκτός
από τον ίδιο. Ώσπου φτάνει πάλι η νύχτα των Xριστουγέννων, η νύχτα των καλικαντζάρων, όταν τα
κακά δαιµόνια ανεβαίνουν στη γη για να κάνουν το κέφι τους. Kι ο Xρίστος αναγκάζεται να τους
αντιµετωπίσει µόνος του, διακινδυνεύοντας ακόµα και την ανθρώπινη υπόστασή του... Ένα
συναρπαστικό µυθιστόρηµα, γεµάτο περιπέτεια και µυστήριο, που για βάση έχει τις λαϊκές
παραδόσεις του τόπου µας.
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14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,14 €

από 9 ετών
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κατω απο
τον ηλιο τησ
Mακεδονιασ
Eικονογράφηση:
Σόνια Mητραλιά
Kάθε φορά που ακούµε
για το βασιλιά Aλέξανδρο
ο νους µας πάει, στο
Mεγαλέξανδρο. Όµως πριν
απ’ εκείνον υπήρξε ένας
άλλος Aλέξανδρος, ο Πρώτος,
βασιλιάς της Mακεδονίας, του
οποίου τρισέγγονος ήταν ο
Mεγαλέξανδρος. Tη δική του
ζωή διηγείται το βιβλίο.

στην πολΗ
του Aϊ-∆ηµητρη

14X21 • σελ. 156 • τιμή 9,64 €

14X21 • σελ. 208 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 158 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,13 €

κιρα σινου

το τελος
των τερAτων

στη χωρα
των μαµουθ

Eικονογράφηση:
Ωρίων Aρκοµάνης

Eικονογράφηση:
Nίνα N. Σταµατίου

Eικονογράφηση:
Nίνα N. Σταµατίου

Σύγχρονο µυθιστόρηµα
που µέσα από τη δράση του
περνάει όλη η ιστορία της
Θεσσαλονίκης.

Mυθιστόρηµα που ζωντανεύει
µε συναρπαστικό τρόπο και
µε σεβασµό στα επιστηµονικά
δεδοµένα την εποχή που
στη γη κυριαρχούσαν οι
δεινόσαυροι.

Mυθιστόρηµα από την
προϊστορική Eλλάδα. Ένας
µικρός πρωτόγονος ξεκινάει
από τη Xαλκιδική και
κατευθύνεται προς τα Nότια
για να βρει τη φυλή του πατέρα
του. H πορεία του ανάµεσα
σε κινδύνους και περιπέτειες,
καθώς κι η θαυµάσια
εικονογράφηση του βιβλίου,
δίνουν την εικόνα της χαµένης
για µας εποχής.

επαι νοσ κυκλου ελληνικου
παιδικου βιβλιου

ΒΡΑΒΕΙΟ κεντρου
τεχνησ παιδιου

Tαξίδια στο µακρινό παρελθόν µε ξεναγούς κορυφαίους συγγραφείς
αντρεασ κεδροσ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ απολιθωµατα
Mετάφραση: Zωρζ Σαρή

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,46 €

ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

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

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
βραχεια ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ελληνικου παιδικου βιβλιου

14X21 • σελ. 206 • τιμή 7,61 €

∆υο νεαροί, ύστερα από ένα αεροπορικό δυστύχηµα,
βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα νησάκι του Eιρηνικού.

ΜΑΡΩ ΛΟΪΖΟΥ
ο χιλιοπεταλοσ ΛΩΤΟΣ
Eικονογράφηση: Άντα Γκουρµπαλή
Ένα παλιό λαϊκό παραµύθι από την Ινδία, διασκευασµένο από µια
από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες συγγραφείς, τη Μάρω Λοΐζου.
Ένα παραµύθι µέσα από το οποίο προβάλλουν οι παραδόσεις, τα
ήθη και τα έθιµα της µακρινής αυτής χώρας.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΩΡΕΑΝΘΗΣ
ηρακλησ
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14X21 • σελ. 160• τιμή 7,10 €

από 9 ετών

Eικονογράφηση: Γιάννης Kαλαβρέζος

17X24 • σελ. 320• τιμή 17,24 €

Ο Κώστας Χωρεάνθης µελέτησε όλες τις σχετικές πηγές και
έγραψε µια µυθιστορηµατική βιογραφία του Ηρακλή, πληρέστερη
από κάθε άλλη, χάρη στην οποία γνωρίζουµε διάφορα άγνωστα
περιστατικά από τη ζωή του. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν τον
ήρωα Ηρακλή ή γενικότερα την ελληνική µυθολογία.

ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ ΤΖΟΚΑ-ΖΗΣΗ
ζευγαρια τησ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ κρατικων βραβειων

ΛΕΛΑ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ-∆ΙΑΚΟΦΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
το μεγαλο ταξιδι ΤΟΥ ΣΙΝΤΑΡΤΑ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 5,07 €

χαρησ σακελλαριου
το θεριο που MEPΩΣE

Mυθιστορήµατα για το περιβάλλον

Eικονογράφηση: Kώστας Kορναράκης
TIMHTIKOΣ ΠINAKAΣ BPABEIOY ANTEPΣEN
Ένας φτωχός και σακάτης βρίσκει στο δάσος ένα µεγάλο
θησαυρό κι αποφασίζει να κάµει κάποιο καλό στον τόπο του.
Mε τα λεφτά που βρήκε βάζει και χτίζουν στο ποτάµι Aγραφιώτης
ένα γεφύρι, µε την πιο τολµηρή καµάρα που χτίστηκε ποτέ.
Έγινε έτσι ο ευεργέτης του τόπου του. Iστορία αληθινή, γεµάτη
περιπέτειες, απρόοπτα, αλλά και ανθρωπιά, που θα συγκινήσει
και θα συναρπάσει µικρούς και µεγάλους.

χαρησ σακελλαριου
Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟσειδωνα
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ
λογοτεχνικησ συντροφιασ

O συγγραφέας θίγει µε πρωτότυπο τρόπο το πρόβληµα
της θαλάσσιας ρύπανσης, την εξαφάνιση των ψαριών
και τις επιπτώσεις που έχει το φαινόµενο αυτό στον άνθρωπο.

14X21 • σελ. 112 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 10,14 €

Ζωγραφιές: Μαρία Βεργοπούλου
Ένα βασιλόπουλο, ο Σιντάρτα, µεγαλωµένο µε κάθε φροντίδα µέσα
στον πλούτο και στην πολυτέλεια, εγκατέλειψε το βασίλειό του και
την άνετη ζωή για να γίνει ένας φτωχός αναζητητής και να βρει το
µυστικό της ευτυχίας. Όχι για να ζήσει πιο ευτυχισµένος, αλλά για
να µοιραστεί το µυστικό µε όλους τους ανθρώπους που η ζωή τους
ήταν λιγότερο ευχάριστη. Η αναζήτηση δεν ήταν εύκολη.
Ο Σιντάρτα όµως τα κατάφερε. Κι έγινε ένας φωτισµένος
δάσκαλος, ένας βούδας. Οι τέσσερις πολύτιµες αλήθειες
του δείχνουν το µονοπάτι για το τέλος κάθε δυστυχίας.

14X19,5 • σελ. 118 • τιμή 12,68 €

Πώς γνώρισε ο ∆ίας την Ήρα; Γιατί η Αφροδίτη φυλάκισε τον Άδωνη
σε µια κασέλα; Ποια ήταν η αγαπηµένη του Αχιλλέα; Η µυθολογία
µας είναι γεµάτη από ιστορίες αγάπης. Στο βιβλίο αυτό 47 ζευγάρια
της µυθολογίας µας διηγούνται την ιστορία τους. Ένα βιβλίο για
µικρούς και µεγάλους που µαγεύονται από τη µυθολογία.

από 9 ετών

ενασ πιεροτοσ για τη µαµα
Με το γνωστό χιουµοριστικό ύφος της, η συγγραφέας
προσεγγίζει το θέµα του πώς ένας εντεκάχρονος ορφανός
από πατέρα αποδέχεται το γεγονός ότι η µητέρα του
προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της.

Iστορίες
από την...

το βLOG ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΗ
Εικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου
Είµαι ο Ευτύχης και άνοιξα αυτό το blog για να µοιράζοµαι
µε άγνωστους φίλους κάποια µυστικά από αυτά που
δυσκολεύεσαι να οµολογήσεις σε «ζωντανούς» σου φίλους
ή στους γονείς σου – ιδίως σ’ αυτούς, όταν το πρόβληµά σου
είναι οικογενειακό. Και το δικό µου πρόβληµα είναι τέτοιο: οι
πελαργοί συνωµοτούν εναντίον µου! Ναι, µη γελάτε!
Βάλθηκαν µε το ζόρι να µε κάνουν µεγάλο αδελφό,
µ’ άλλα λόγια σύντοµα θ’ αποκτήσω αδελφάκι.

ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ
ΓΚΝΤΟΥΠ!
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ
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.

14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,58 €

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

... καθημερινή
πραγματικότητα

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,46 €

Τι µπορεί να κάνει ένας σύζυγος και πατέρας τριών παιδιών
που ξαφνικά χάνει τη δουλειά του; Μα… να γίνει νοικοκυρός!
Θα τα καταφέρει; Και πώς θα αντιµετωπίσουν ο ίδιος και η
οικογένειά του τα ειρωνικά σχόλια όλων αυτών που δεν
σέβονται µια τέτοια επιλογή;

14X21 • σελ. 168 • τιμή 8,12 €

βραβειο AKA∆HMIAΣ AΘHNΩN
ΓIA TO ΣYNOΛO TOY EPΓOY THΣ

14X21 • σελ. 88 • τιμή 8,12 €

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ
ο νοικοκυροσ

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ
ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ

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.
βραχεια λίστα Λογοτεχνικών Βραβείων «Αναγνώστη»

ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΝΩΜΕΝΑ, ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΑ!
Εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη
Πού γράφονται τα βιβλία; Πού φυλάσσονται; Πώς διατηρούνται στη
μνήμη μας; Πού αρχίζει η Σελιδούπολη και πού τελειώνει η
Μολυβοχώρα; Πώς να προστατεύσεις το αγαπημένο σου βιβλίο και
ποια είναι η αξία του; Πώς να βρεις πάλι το δωμάτιό σου μέσα σ’ ένα
σκοτεινό δάσος; Όταν δεν ξέρεις ακριβώς πού πηγαίνεις, πρέπει να
συνεχίσεις ή να κάνεις πίσω; Αν στα καλά καθούμενα πρέπει να
απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, καλύτερα να κρατάς σφιχτά το χέρι
του αδερφού σου!

14X21 • σελ. 136 • τιμή 6,96 €

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ελληνικου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,47 €
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από 9 ετών

γραµµένες µε τρυφερότητα,
αλλά και χιούµορ

91

βασα σολωµου ξανθακη
τα διδυμα
Eικονογράφηση: Λάµπρος Kατσαντώνης
επαινοσ εταιριασ ελληνων λογοτεχνων

14X21 • σελ. 118 • τιμή 9,90 €

14X21 • σελ. 168 • τιμή 7,10 €

«Mα γιατί έχετε δύο αγοράκια εντελώς ίδια;» Tι να πει και η Λένη στη
φίλη της; Ότι εκεί που περίµενε µια ωραία αδερφούλα, η µαµά της
έκανε δύο αδερφούς και µάλιστα ολόιδιους; Tο τι σκανταλιές κάνουν
τα δίδυµα δεν λέγεται! Φωνάζουν, πειράζουν τη µεγάλη τους αδερφή,
ξεγελούν τους πάντες και ξεκαρδίζονται στα γέλια µε τα κατορθώµατά
τους!

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η
εναν αντρα για ΤΗ ΜΑΜΑ
βραβειο ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

H ∆ανάη µεγαλώνει µε τη µαµά της, τη θεία της και τη γιαγιά της. Είναι
ευτυχισµένη κι ας µην έχει γνωρίσει τον πατέρα της, αφού η µαµά της
ποτέ δεν παντρεύτηκε. Τώρα που έγινε δώδεκα, όµως, το αποφάσισε:
θα βρει έναν άντρα για τη µαµά της. Ένα πρωτότυπο, σύγχρονο,
τρυφερό µα και χιουµοριστικό µυθιστόρηµα, γραµµένο µε ιδιαίτερη
φρεσκάδα.

κολετ βιβιε
το σπιτικο μασ
14X21 • σελ. 120 • τιμή 9,64 €

14X21 • σελ. 206 • τιμή 7,10 €

Mετάφραση: Eλένη Kόκκου
H Aλίν αφηγείται στο ηµερολόγιό της τα καθηµερινά µικρογεγονότα
που αποτελούν τον κόσµο της. Mια αναπάντεχη συµφορά
αποµακρύνει τη µητέρα της για έξι εβδοµάδες από το Παρίσι. H Aλίν
βάζει όλα της τα δυνατά για να την αντικαταστήσει – αυτό όµως δε θα
γίνει χωρίς κάποια δράµατα...

δαναη τσουκαλα
το κοριτσι με τα δυο ονοµατα
Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

14X21 • σελ. 120 • τιμή 7,46 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 7,46 €

Άντε να καταλάβεις τους µεγάλους! Πρώτα τσακώνονται για το πώς
θα µε φωνάζουν: ∆ιονυσία ή Μπίλιω; Μετά αρχίζουν την γκρίνια:
«Μην κάνεις ζηµιές!», «Σταµάτα τα παιχνίδια!», «Μη φέρνεις ζώα στη
βεράντα!», «Μην τρέχεις µε το ποδήλατο!». Μια απίθανη ιστορία,
γραµµένη µε δροσιά και χιούµορ, για δυο µικρά παιδιά που βρίσκονται
αντιµέτωπα µε τον κόσµο των µεγάλων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ
ΜΑ, ΜΠΑΜΠΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ!
Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

ΠΑναγιωτα πληση
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ, ΣΟΥ ΛΕΩ!
Εικονογράφηση: Σοφία Παπαδοπούλου
Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας ενός ιδιαίτερου παιδιού, του Αγάπιου.
Στον Αγάπιο δεν αρέσουν οι εκπλήξεις, η φασαρία. Τον ενοχλούν
ορισμένοι ήχοι και μπορεί το ρύζι που του μαγείρεψες να του μυρίζει
ψάρι. Μπορεί να αλλάξει θέση γιατί μια αχτίνα του ήλιου πέφτει στα
μάτια του. Δεν του αρέσει ο πολύς κόσμος, προτιμά να παίζει μόνος
στο δωμάτιό του και θυμώνει συχνά όταν κάτι αλλάξει στο πρόγραμμά
του. Δε σε καταλαβαίνει όταν μιλάς με μεταφορές. Ξέρει όλους τους
φίλους του μπαμπά του, αλλά αυτός δεν έχει φίλους, μιλάει
ασταμάτητα, του αρέσει η τακτοποίηση, γνωρίζει πολλά πράγματα,
και κάτι που ίσως οι περισσότεροι δε γνωρίζουν, πως «ο δενδρόβιος
μυρμηγκοφάγος ονομάζεται και ταμάντουα η τετραδάχτυλος!».
Ένα βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον κόσμο των παιδιών με
σύνδρομο Άσπεργκερ.

Η ιστορία μιλάει κυρίως για τον μπαμπά μου. Έχω ακόμη έναν
μπαμπά, που δεν είναι ο μπαμπάς μου, αλλά πρέπει να τον βλέπω
σαν μπαμπά μου. Όπως ίσως θα καταλάβατε, ο μπαμπάς μου έχει
χωρίσει με τη μαμά μου. Πριν χωρίσουν όμως, πρόλαβαν και μου
έκαναν δώρο και το χαζό αδελφό μου. Δυστυχώς, η ιστορία ασχολείται πολύ και με ένα πρόσωπο που θα ήθελα να μην υπάρχει.
Την πρώτη και μοναδική φορά που είδα το κορίτσι του μπαμπά μου, του είπα: «Μα, μπαμπά, είναι χάλια!» Ο μπαμπάς μάς λέει πως τίποτα δεν
μπορεί να αλλάξει την αγάπη που νιώθει για μένα και τον αδελφό μου. Εγώ όμως ξέρω πως αν μας αγαπούσε πραγματικά θα άφηνε τη Χάλια.
Το διαζύγιο και οι νέες οικογένειες που μπορεί να δημιουργηθούν μετά, δοσμένα
με χιουμοριστικό τρόπο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού χωρισμένων γονιών.
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Aννα γκερτσου-σαρρη
σπιτι διχωσ αυλη
Eικονογράφηση: Λήδα Bαρβαρούση
14X21 • σελ. 160 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 120 • τιμή 7,10 €

Συναρπαστικές ιστορίες γραµµένες...
µε µεγάλη ευαισθησία

ΒΡΑΒΕΙΟ εταιριασ ελληνων λογοτεχνων

Mυθιστόρηµα µε θέµα την εσωτερική µετανάστευση. H
οικογένεια του Nικόλα, έρχεται να βρει την τύχη της στην Aθήνα.
Πώς φαίνεται η ζωή της πρωτεύουσας στους απλούς αυτούς
ανθρώπους που είναι µαθηµένοι να ζουν κοντά στη φύση;

δαναη τσουκαλα
το δουλακι

14X21 • σελ. 120 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,10 €

H συναρπαστική ιστορία ενός µικρού κοριτσιού που, αντί να
παίζει και να πηγαίνει στο σχολείο σαν τ’ άλλα παιδιά, έπρεπε να
δουλεύει και δεν τα κατάφερνε και άσχηµα.

Αλεξανδροσ Παπαδιαµαντησ
η γυφτοπουλα
∆ιασκευή: Τζέµη Τασάκου
Προλογίζει ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Η Γυφτοπούλα είναι ίσως το πιο αγαπηµένο µυθιστόρηµα του
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη.
Η διασκευή αυτή, από µια διακεκριµένη συγγραφέα, έγινε µε
ιδιαίτερο σεβασµό τόσο στη δοµή του πρωτότυπου κειµένου όσο
και στο ύφος του δηµιουργού του.

νιτσα τζωρτζογλου
αργυρω
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

14X21 • σελ. 198 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 64 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 88 • τιμή 8,12 €

Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

χαρησ
σακελλαριου
αντιστασιακα
παιδικα
διηγηµατα

Iστορίες εµπνευσµένες από την
ηρωική συµµετοχή των παιδιών
στην αντίσταση κατά των
Γερµανών στην Kατοχή.

H Aργυρώ, ένα µικρό κορίτσι στην Ήπειρο, τραυµατίζεται από
νάρκη και µένει ανάπηρη. Tα βγάζει, όµως, πέρα παλικαρίσια µε
το κουράγιο της, τη βοήθεια της µυαλωµένης µάνας της και της
φωτισµένης δασκάλας της.

Aννα γκερτσου-σαρρη
απο το ενα ως το δεκα
Eικονογράφηση: Eύη Tσακνιά
Aνθρώπινοι χαρακτήρες και η καθηµερινότητα
µιας µικρής κοινωνίας µιας πολυκατοικίας όπως καταγράφονται
στην ψυχή του παιδιού του θυρωρού.

χοσε µαουρο ντε βασκονσελοσ
ομορφη πορτοκαλια µου
Aπόδοση: Άλκη Zέη
O Zεζέ είναι ένας πιτσιρικάς που ανακαλύπτει τη ζωή και τον
κόσµο. Όµως, ακόµα και για ένα τόσο χαρούµενο και έξυπνο
παιδί, η ζωή είναι καµιά φορά δύσκολη. Kάθε φορά λοιπόν που
είναι στενοχωρηµένος, σκαρφαλώνει στην όµορφη
πορτοκαλιά του.

από 9 ετών
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Το βιβλίο προλόγισε ο Στέφαν Εσέλ, συγγραφέας μεταξύ
άλλων, των βιβλίων Αγανακτήστε! και Αγωνιστείτε!

14X21 • σελ. 176 • τιμή 6,08 €

«Αυτό το πολυσυλλεκτικό βιβλίο αφυπνίζει την πολιτική
συνείδηση στους νεαρούς αναγνώστες, τους ευαισθητοποιεί
στις πολιτικές ακρότητες και στο αίσθημα της προσωπικής
ευθύνης – η ψήφος δεν είναι υπόθεση των άλλων και οι
συνέπειές της βαραίνουν όλους. Και οι ενήλικοι του
μέλλοντός μας αξίζει να το διαβάσουν μόνο γι’ αυτό. Είναι
όμως και συναρπαστικό και συγκινητικό – ξέρει κανείς έναν
καλύτερο τρόπο για να αλλάξει το παρόν μας;»
Χρυσούλα Γούναρη, Αναγνώστης, 07/05/2015

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,46 €

7 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ;
Πρόλογος: Στέφαν Εσέλ
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά

δαναη τσουκαλα
το πετραδι τησ αληθειασ
Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

14X21 • σελ. 144 • τιμή 6,08 €
14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,10 €

Eικονογράφηση: Γιώργος Mαλισιόβας
Kυριακή. Mια Kυριακή µέσα στον πόλεµο. Tα όπλα σιωπούν.
Mια οµάδα κυνηγηµένων χωρικών βρήκαν την ευκαιρία να
πουν ιστορίες απ’ τα παλιά. Aνάµεσά τους
και ένα αγόρι, ο Παύλος, που το φωνάζουν Aστεράκι, αφού
του αρέσει να µετράει τ’ άστρα. Tο µεγάλο του όνειρο εδώ και
χρόνια είναι να στείλει εκεί πάνω έναν χαρταετό. Σήµερα είναι
η κατάλληλη µέρα, Kυριακή,
τα όπλα σιωπούν, ο ουρανός καταγάλανος...

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,07 €

θωµασ νικολαου
αστερακI

14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,12 €

Ένα κοριτσάκι ιστορεί µε δροσιά κι αφέλεια τη ζωή της.
H οικονοµική καταστροφή του πατέρα φέρνει αναστάτωση σ’
όλη την οικογένεια και κάνει τη µικρή ηρωίδα να καταλάβει
τον αγώνα του ανθρώπου για την επιβίωσή του.

στελλα βογιατζογλου
καβαλα σε δυο φεγγαρια

νιτσα τζωρτζογλου
κλειστα φακελα
Mια ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική ιστορία µε ήρωες µια
παρέα παιδιών που αποφασίζουν µε το κλείσιµο του σχολείου
να κρατήσουν επαφή µε τη συµµαθήτριά τους που θα µείνει
στην πόλη. Στέλνουν, λοιπόν, όλοι τους γράµµατα στην
Eλενίτσα, που διασκεδάζει µε τις περιπέτειες των φίλων της.

ανρι τρουαγια
η τριτη ευτυχια
Mετάφραση: Ξένη Λεκατσά-Tσοµπανάκη
«H τρίτη ευτυχία» είναι η λεπτοµερής ανάλυση της
παθιασµένης σχέσης µεταξύ µητέρας και κόρης. H Συλβί,
είκοσι ενός ετών νιώθει µια αγάπη σφοδρή, απόλυτη,
παράλογη για τη µητέρα της, τη Zιλού, και µια βαθιά στοργή
για το θετό πατέρα της, τον Ξαβιέ. H προσκόλλησή της σ’
αυτούς είναι τόσο απόλυτη, που δεν της επιτρέπει
ν’ ανεχθεί ούτε το παραµικρό σύννεφο στη ζωή του
ζευγαριού. Όταν µαθαίνει πως η Zιλού βρίσκεται στα ίχνη
µιας τρίτης ευτυχίας, αντιδρά µε πάθος εξουσιαστικό.

ανρι τρουαγια
αυριο παλι
Mετάφραση:
Eυαγγελία Aνδριτσάνου
Στο Aύριο πάλι η Συλβί ζει άνετα
στο Παρίσι µε τη µητέρα της, που
έχει ξαναπαντρευτεί. Παθιασµένη
πάντα και ανικανοποίητη,
θα περάσει από την εφηβεία στην
ενηλικίωση µέσα από το πάθος
για τον κλασικό χορό, από τον
έρωτα και την απογοήτευση,
ώσπου να συγκατατεθεί στις απλές
χαρές µιας συνηθισµένης
καθηµερινής ζωής.

14X21 • σελ. 168 • τιμή 8,12 €

Μια συγκλονιστική αφήγηση, βασισµένη σε διηγήσεις
της µητέρας της συγγραφέα γύρω από την εφηβεία
της στην Κατοχή.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,08 €

από 9 ετών

22X29 • σελ. 48 • τιμή 10,14 €

21X28 • σελ. 238 • τιμή 20,29 €
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νικηφορου βρεττακου
ανθολογια για παιδια και νεουΣ

14X21 • σελ. 112 • τιμή 6,08 €

17X24 • σελ. 180 • τιμή 10,14 €

H Aνθολογία καλύπτει µια περίοδο χιλίων και πλέον ετών. Aπό τα ακριτικά τραγούδια,
στον 9ο αιώνα ως τη σύγχρονη εποχή. Mε εισηγητικό σηµείωµα, αναλυτικό για τον κάθε
κύκλο της ποίησής µας και µε βιογραφικά στοιχεία των ανθολογούµενων ποιητών.

ελενη & δηµητρησ καλοκυρησ
βασιλειοσ διγενησ AKPITAΣ
Kολάζ: Eλένη Kαλοκύρη - ∆ηµήτρης Kαλοκύρης
Tο περίφηµο µεσαιωνικό ποιητικό µυθιστόρηµα που περιγράφει τη ζωή και τα
κατορθώµατα ενός θρυλικού ήρωα. Ένα κείµενο διασκεδαστικό ειδικά για παιδιά, που
κρατάει όλο το πνεύµα των πρωτοτύπων παραλλαγών. Tο βιβλίο είναι εικονογραφηµένο
µε κολάζ που συνδυάζουν σύγχρονη ζωγραφική µε βυζαντινές αγιογραφίες.

βασιλησ χατζηβασιλειου
μυθιστορια της αρχαιασ EΛΛHNIKHΣ MOYΣIKHΣ
KAI TΩN MOYΣIKΩN OPΓANΩN
Πώς δηµιουργήθηκαν οι νότες; Ποια ήταν τα πρώτα µουσικά όργανα και πώς
ανακαλύφθηκαν; Ποιοι ήταν οι πρώτοι µουσικοί; Πώς διδάσκονταν τη µουσική οι αρχαίοι
Έλληνες; Ποιος ήταν ο ρόλος της στην καθηµερινή τους ζωή; Πόσο και πώς επηρεάστηκε
η ελληνική µουσική από τη µουσική άλλων λαών, και πώς διαδόθηκε; Πώς εξελίχθηκε µε
την πάροδο του χρόνου;
Στη Mυθιστορία της αρχαίας ελληνικής µουσικής και των µουσικών οργάνων θα
διαβάσετε την απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα, αλλά και όσους αρχαιοελληνικούς
µύθους συνδέονται µε τη δηµιουργία της µουσικής και των οργάνων.

καιτη παπαθωµοπουλου
βολφγκαγκ αμεδαιοσ Mοτσαρτ
Eικονογράφηση: Καίτη Παπαθωμοπούλου
Ένα βιβλίο συναρπαστικό που µιλάει για τη ζωή και το έργο του Mότσαρτ, της µουσικής
αυτής µεγαλοφυΐας που οι αθάνατες µελωδίες του συγκινούν και µαγεύουν πάντα
τους ανθρώπους.

αυρα σ. θεοδωροπουλου
δεκα μεγαλοι µουσουργοι
Eικονογράφηση: Tάκης Kαλµούχος
Tο βιβλίο µάς αφηγείται τη ζωή των µεγάλων µουσουργών, που τα έργα τους
έχουν µείνει αθάνατα και συγκινούν όλο τον κόσµο.

από 9 ετών
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21X28 • σελ. 48 • τιμή 9,13 €

21X28 • σελ. 72 • τιμή 10,14 €

21X28 • σελ. 56 • τιμή 10,14 €

21X28 • σελ. 70 • τιμή 9,13 €

γιαννησ ριτσοσ

γιαννησ ριτσοσ
πρωινο αστρο
Σχέδια: Tζένη ∆ρόσου

17X21 • σελ. 122 • τιμή 8,12 €

Όταν ένας µεγάλος και τιµηµένος ποιητής αποφασίζει να γράψει ένα ποίηµα για παιδιά, είναι
γεγονός. Σηµαίνει πως ήρθε η ώρα και τα παιδιά να διαβάσουν Γιάννη Pίτσο. «Kοριτσάκι µου,
θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν τον ύπνο σου...», είναι οι πρώτοι
στίχοι που εισάγουν τα παιδιά στην οµορφιά της ποίησής του.

γιαννησ ριτσοσ
μια πυγολαμπιδα φωτιζει τη νYχτα
Eικονογράφηση: Tζένη ∆ρόσου
Tο ποίηµα αυτό, γραµµένο το 1937, µε ήρωες ένα νέο αγόρι και ένα νέο κορίτσι, είναι ένας
ύµνος στην οµορφιά, στην αγάπη και στον αγώνα του ανθρώπου για υψηλότερα ιδανικά.

γιαννησ ριτσοσ
παιχνιδια τ’ ουρανου και του νερου

ντορα γκαµπε
εγω, η μητερα µου
κι ο κοσµοσ

Eικονογράφηση: Tζένη ∆ρόσου
Σύντοµα ποιήµατα, µε απρόοπτους ρυθµούς και ρίµες. Παιχνιδίσµατα της ποίησης σ’ έναν
κόσµο χαρούµενο ή λυπηµένο, φωτεινό, για µικρούς και µεγάλους. Xαρισµένα στο Φωτούλη
και στην Έρη.

γιαννησ ριτσοσ
ονειρο καλοκαιρινου µεσηµεριου
Σχέδια: Tζένη ∆ρόσου
Tο Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού είναι ένα λυρικό ποίηµα που αναφέρεται στα παιδικά
χρόνια. Ένα αφιέρωµα στα νιάτα, στη χαρά και στην ελευθερία.

Mετάφραση: Γιάννης Pίτσος
Eικόνες: Φώτης Φιλιάκος
Ένα βιβλίο χωρισμένο σε δυο μέρη.
Στο πρώτο μέρος ένα κοριτσάκι μιλάει
για τον κόσμο που το περιβάλλει.
Και τα λόγια του, απλά γεμάτα
ευαισθησία και λυρισμό, δείχνουν την
αγάπη που πλημμυρίζει την καρδιά του.

ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
κιρα σινου
14X21 • σελ. 144 • τιμή 10,14 €

η αγαπημενη ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ
Στο βιβλίο αυτό ηρωίδα είναι η ίδια η Κίρα Σϊνου. Η συγγραφέας που λάτρεψε
πραγματικά την παιδική λογοτεχνία, που διαμόρφωσε τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
που αγαπήθηκε από τους αναγνώστες της όσο λίγοι συγγραφείς. Αλλά και ο
άνθρωπος, το κοριτσάκι που ήρθε από τη Ρωσία χωρίς να ξέρει λέξη ελληνικά και
μέσα σε λίγο καιρό τα έμαθε τόσο καλά, ώστε τα διηγηματάκια της να δημοσιεύονται
στο περιοδικό Διάπλασις των Παίδων. Η Κίρα Σίνου θα μας κρατάει πάντα συντροφιά
με τη φαντασία της. Μέσα από το βιβλίο αυτό θα μας κρατήσει συντροφιά
και με τη ζωή της.
ΕΥΦΗΜοσ ΜΝΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

από 9 ετών
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σειρα 7 βιβλιων

Eικονογράφηση: Παναγιώτης Σκλαβενίτης

14X21 • σελ. 54 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 68 • τιμή 5,07 €
14X21 • σελ. 48 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 66 • τιμή 5,07 €

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ OΛΑ ΤΗΣ

Κάποιοι θέλουν να σφάξουν έναν ταύρο στο
πανηγύρι του νησιού, για να «διασκεδάσουν όλοι»,
όπως διαφηµίζει η δήµαρχος Ρόη Πουσαίου.
Μπορούν όµως τα παιδιά να σώσουν τον ταύρο, ενώ
τον κυνηγάει ένα ολόκληρο νησί;

κωστουλα τωµαδακη
ο καθρεφτησ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

14X21 • σελ. 64 • τιμή 5,07 €

Είναι παιδιά σαν κι εµάς. Έχουν
φίλους, γονείς, δασκάλους. Η
φαντασία τους μεταµορφώνει
απίθανες καταστάσεις σε
καθηµερινά προβλήµατα, αλλά
και καθηµερινά προβλήµατα σε
απίθανες καταστάσεις. Ζουν στην
πόλη αλλά παλεύουν ενάντια στην
αποµόνωση. Χαίρονται και
πικραίνονται, γνωρίζουν τον εαυτό
τους και τους άλλους, και είναι
µια αχτύπητη..

λενα µακρη
ο ταυροσ το ’ΣΚΑΣΕ

Κάποιος κλέβει από το σχολείο τα χρήµατα που
µε πολύ κόπο συγκέντρωσαν τα παιδιά για τους
συµµαθητές τους που δεν είχαν λεφτά για τις
καλοκαιρινές διακοπές. Μα ποιος µπορεί να έκανε
κάτι τέτοιο; Η ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΗΣ θα κάνει
τ’ αδύνατα δυνατά για να βρεθούν τα λεφτά.

κωστουλα τωµαδακη
η θαλασσα εχει το ΧΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ένα ταξίδι στη Σαντορίνη δεν είναι για την Κάλη µόνο
βόλτες στα καλντερίµια, αλλά κι η γνωριµία της
µε τον Μάρκο και το µυστήριο του «Σάντα Ιρένε»,
µιας καραβέλας µε µενεξεδένια πανιά που
στοιχειώνει τη θάλασσα…

κωστουλα τωµαδακη
με μιση καρδια
Ένας χωρισµός στο σπίτι µπερδεύει τη ζωή της
Ελένης, επηρεάζει την απόδοσή της στο σχολείο,
την κάνει να νιώσει πως ζει µε µισή καρδιά. Η ΠΑΡΕΑ
ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΗΣ κινητοποιείται. Μυστικά και ψέµατα
αποκαλύπτονται, συναισθήµατα περιπλέκονται,
για να βρεθεί τελικά η άκρη.

λενα µακρη
οι θησαυροι ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ
Ένας διαγωνισµός µε δώρο µια ολόκληρη
βιβλιοθήκη, ένα ποντικοφαγωµένο βιβλίο, ένας
µυστηριώδης και γοητευτικός συγγραφέας που
επισκέπτεται το σχολείο τους… Η ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ
ΤΗΣ αναρωτιέται αν όλα αυτά έχουν µεταξύ τους
κάποια σχέση.

14X21 • σελ. 78 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 6,08 €

κωστουλα τωµαδακη
δυο θαυματα και µια αληθεια
Οι «Λέοντες» και τα «Τσακάλια» ετοιµάζονται για το
σχολικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Τι θα γίνουν
όµως τα «Τσακάλια» χωρίς τον τερµατοφύλακά τους,
τον Αντρέα, που ετοιµάζεται να γυρίσει στην πατρίδα
του, τη Ρωσία;

λενα µακρη
η πολυμνια γινεται φιρµα
Η Κάλη ξεκινάει κακόκεφη τη µέρα της, γιατί έχει
χάσει τη γάτα της, την Πολύµνια. Μα πού µπορεί
να έχει πάει; Και τι σχέση µπορεί να έχει µε την
εξαφάνισή της ένας γνωστός ηθοποιός;

από 9 ετών

οι πηλινεσ µουσεσ

∆ιηγήµατα µε θέµατα από µια
εποχή που δε γνώρισαν τα
σηµερινά παιδιά. Mια εποχή που
µπορούσαν να παίξουν στο δρόµο
και που το «Πανόραµα» ή η
παράσταση του Kαραγκιόζη τα
καλούσε στη µάντρα της γειτονιάς.

Eικονογράφηση:
Aγγέλα Bορεάδου-Tσαπούλη

TIM HTIKH ∆IAKPIΣH YΠOYPΓEIOY
ΠOΛITIΣMOY KAI EΠIΣTHMΩN

TIM HTIKH ∆IAKPIΣH KYKΛOY
EΛΛHNIKOY ΠAI∆IKOY BIBΛIOY

το φωσ του BPAXOY

Ένα σπίτι µε χτιστές γιρλάντες και
πήλινες αρχαίες κόρες, µε κλειστά
παράθυρα και µε µια µισογκρεµισµένη φωλιά χελιδονιών...
H Pουθ, το κορίτσι που αγαπούσε
τους ανθρώπους και τα
χελιδόνια... Mια ιστορία δεµένη
µε την Kατοχή.

τα χαρτινα καραβια

Eικονογράφηση: Φιλοµήλα
Bακάλη-Συρογιαννοπούλου
O βράχος δεν είναι «αυτόφωτο
σώµα», δε βγάζει δικό του φως...
Όµως, ένας γρανιτένιος βράχος
µια µοναδική φορά στους αιώνες
πληµµύρισε χρώµατα, που
λάµπουν ακόµη. Tο φως του
βράχου, που έχεις στα χέρια σου,
είναι το βιβλίο της ελπίδας.

Eικονογράφηση: Xαρά Παρθένη
Mια συλλογή από έξι διηγήµατα
που µε πολλή ευαισθησία µιλούν
για τους µικρούς και µεγάλους
καηµούς των παιδιών, για τα
όνειρα και τις συγκινήσεις τους
και δίνουν στιγµιότυπα απ’ τη ζωή
τους.

ο γρηγορησ
τησ βροχησ
Σκίτσα: Γιώργος Σπ. Tσίρος
«H περίπτωση του Γρηγόρη της
βροχής δεν είναι παλιά. Έζησα
την ιστορία του πριν λίγα χρόνια
και την αφηγήθηκα στα παιδιά µου,
ένα βράδυ του χειµώνα», γράφει
ο συγγραφέας.

η βαρκα
ME TIΣ ΠETAΛI∆EΣ
Eικονογράφηση: Φιλοµήλα
Bακάλη-Συρογιαννοπούλου
Ποιο µυστικό έκρυβε «η βάρκα
µε τις πεταλίδες», πού βρισκόταν
«το γέρικο θρανίο» και ποια ήταν
«η σπηλιά της νεράιδας»; Aρκεί
ένα «όνειρο σε λευκό χαρτί»
να γλυκάνει την πίκρα του
«Σπουργίτη»; Kαι τι έγινε όταν
ο Mάρκος άκουσε
«το σφύριγµα του τρένου»
και η µικρή Mαρία συνάντησε
«το τέρας της νύχτας»;
Θα το µάθεις αν διαβάσεις αυτά τα
διηγήµατα µε τους ολοζώντανους
ήρωες.

14X21 • σελ. 68 • τιμή 5,02 €

14X21 • σελ. 72 • τιμή 5,02 €
14X21 • σελ. 64 • τιμή 5,02 €

Eικονογράφηση: Tάσος Aυγερινός

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,02 €

Συλλογή από διηγήµατα που
αναφέρονται σε σύγχρονα καυτά
θέµατα, όπως είναι η µόλυνση της
θάλασσας και της ατµόσφαιρας,
η ζωή στις τσιµεντένιες
πολυκατοικίες, η έλλειψη του
πράσινου από τις σηµερινές
πολιτείες.

το αρμενακι
τησ ελπιδαΣ

14X21 • σελ. 64 • τιμή 5,02 €

Eικονογράφηση: Tάσος Aυγερινός

Mια συλλογή από έξι διηγήµατα
που µιλούν για τους καηµούς και
τις λαχτάρες των παιδιών και
δείχνουν τη σωστή τους κρίση και
την ευαισθησία τους.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,02 €

γλαροι στη στερια

ο ηλιοσ
με τα κροΣσια

14X21 • σελ. 68 • τιμή 5,02 €

∆ιηγήµατα κι αληθινές ιστορίες
που συνδυάζουν το χτες µε το
σήµερα και µας φέρνουν το ωραίο
µήνυµα: Tο χαµόγελο γεννά τις
ελπίδες. Kι όταν υπάρχουν
ελπίδες, όλα µπορούν να πάνε
καλύτερα.

∆ιηγήµατα αφιερωµένα στα παιδιά
της τσιµεντούπολης, που δε
γνώρισαν αυλή, γεµάτα δροσιά,
τρυφερότητα, ανθρωπιά, στοργή,
όνειρα κι ελπίδες.

14X21 • σελ. 72 • τιμή 5,02 €

Eικονογράφηση: Tάσος Aυγερινός

Eικονογράφηση:
Λεωνίδας Mπόντζος

14X21 • σελ. 72 • τιμή 5,02 €

το χαμογελο
τησ Kυριακησ

η αυλη με τα γερανια

14X21 • σελ. 68 • τιμή 5,02 €

σπυροσ
γ. τσιροσ
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ΜΕΪΒ ΦΡΙΕΛ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,59 €

από 9 ετών

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,58 €
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2. ΞΟΡΚΙΑ ΚΑΙ µπελάδες

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΗ ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ

Σειρα 4 Βιβλιων
Εικονογράφηση: Νέιθαν Ριντ
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο

Το µάθηµα ξορκιών της Τζέσικα πηγαίνει απ’ το κακό στο
χειρότερο. Η κυρία Στρέγκα προσπαθεί να της µάθει Ξόρκια
Μεταµόρφωσης, µα η Τζέσικα δεν τα καταφέρνει. Ώσπου µ’ ένα
τίναγµα του ραβδιού της µεταµορφώνει… την κυρία Στρέγκα!

3. ΜΑΓΕΙΑ, ΟΧΙ αστεία!

Αν νοµίζετε πως το να είσαι µάγισσα είναι εύκολη υπόθεση,
κάνετε µεγάλο λάθος! Παρακολουθήστε βήµα βήµα τη σκληρή
εκπαίδευση µιας µικρής µάγισσας, της Τζέσικα.

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΤΗσησ
Στα δέκατα γενέθλιά της η Τζέσικα ανακαλύπτει ότι είναι µάγισσα!
Με δασκάλα την κυρία Στρέγκα και µ’ ένα σκουπόξυλο
για να πετάει, η Τζέσικα είναι έτοιµη να αρχίσει µαθήµατα.

Η Τζέσικα κάνει µαθήµατα µε την κυρία Πελαγία, που κάποτε
ήταν πειρατίνα. Η περιέργειά της όµως τη βάζει σε επικίνδυνα
µπλεξίµατα, και τότε συνειδητοποιεί ότι οι µεγαλύτερες µάγισσες
µπορούν ακόµη να της µάθουν δυο τρία πράγµατα!

4. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Η Τζέσικα και η κυρία Στρέγκα πηγαίνουν στο Παζάρι των
Μαγισσών ν’ αγοράσουν υλικά για τα ξόρκια τους.
Η Τζέσικα αποφασίζει να δοκιµάσει τα µαγικά της στις άλλες
µάγισσες, µα σύντοµα ανακαλύπτει πως αυτή δεν είναι και τόσο
καλή ιδέα…

ΤΖΟΥΛΙΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤΣΟΝ

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,60 €

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΘΡΕΦΤΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Εικονογράφηση: Λίντια Μονκς
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Η σκανταλιάρα Καθρεφτούλα
επιστρέφει, µε µια επίσκεψη-έκπληξη
στην Έλεν στο µάθηµα µπαλέτου. Και
είναι αποφασισµένη να χορέψει την
Έλεν στο ταψί, παρασέρνοντάς τη σε
κάθε λογής εκπληκτικές περιπέτειες!

14X21 • σελ. 216 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 184 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 120 • τιμή 7,61 €

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΘΡΕφτουλα
Εικονογράφηση: Λίντια Μονκς
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Μια έκπληξη περιµένει την Έλεν όταν
κοιτάζει στον καθρέφτη του µπάνιου
και βλέπει ένα µυστηριώδες κορίτσι.
Το κορίτσι λέει πως ονοµάζεται
Καθρε- φτούλα και πως είναι
πριγκίπισσα σ’ ένα µαγικό, µακρινό
παλάτι. Η Καθρεφτούλα και η Έλεν
γίνονται φίλες. Αλλά η Καθρεφτούλα
είναι πολύ άτακτη και δεν αργεί να
οδηγήσει την Έλεν σε κάθε λογής
θαυµαστές και συναρπαστικές
περιπέτειες…

ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΡΙΣ

ΝΕΡΑΪΔΟΣΚΟΝΗ

Εικονογράφηση: Άναµπελ Χάντσον
Mετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Η Ρόζι, µια µέρα, βλέπει κάτι µέσα στο γρασίδι στην κορφή
του λόφου µε τα ρείκια. Είναι φτερωτό και µικροσκοπικό και
µαγικό. Μπορεί να είναι στ’ αλήθεια νεράιδα;

ΝΕΡΑΪΔΟΘΗΣΑΥΡΟΣ
Εικονογράφηση: Έµιλι Μπάνιστερ
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Η Κόνι ξαφνιάζεται πολύ όταν η Ρουµπίνη, µια µικροσκοπική
νεραϊδούλα, εµφανίζεται ξαφνικά στη βιβλιοθήκη του σπιτιού.
Η Ρουµπίνη είναι βιβλιονεράιδα, και έχει µπλέξει πολύ
άσχηµα. Θα καταφέρει η Κόνι να βοηθήσει τη Ρουµπίνη,
προτού κλείσει για πάντα η πόρτα για τη νεραϊδοχώρα;

από 9 ετών
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14X21 • σελ. 216 • τιμή 8,12 €

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΟΥ
Κάποιοι πήραν ένα µικρό µονόκερο από τη µητέρα του και
τον κρατάνε στο βασιλικό κάστρο ως κατοικίδιο ζώο της
πριγκίπισσας Λίρα. Τώρα ο µονόκερος έκανε µια ευχή να
επιστρέψει στο σπίτι του, αλλά κανείς δεν ξέρει πού είναι
αυτό! Ο Σεµπάστιαν και οι φίλοι του, η Μάντι και ο Ζακ, είναι
αποφασισµένοι να βοηθήσουν. Η αναζήτηση τους φέρνει στα
βάθη του Μαγεµένου ∆άσους...

ΚΑΡΟΛ
ΜΠΑΡΤΟΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

σειρα 3 βιβλιων

Eικονογράφηση: Σάρλοτ Άλντερ
Μετάφραση: Ρενάτα Δελημάρα

14X21 • σελ. 224 • τιμή 8,12 €

Η κακοµαθηµένη πριγκίπισσα Λίρα έκανε µια ευχή να
επιστρέψει σπίτι ο αδερφός της και επιµένει να ακολουθήσει
τη Μάντι, το Σεµπάστιαν και το Ζακ στην αποστολή τους να
τον βρουν. Φαίνεται ότι ο πρίγκιπας είναι αναµεµειγµένος σε
κάτι επικίνδυνο. Άραγε µπορούν οι φίλοι να ξεπεράσουν
τις διαφορές τους εγκαίρως για να λύσουν το µυστήριο;

14X21 • σελ. 240 • τιμή 8,12 €

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ
Η γοργόνα Σεραφίνα είναι πολύ άρρωστη, σχεδόν
ετοιµοθάνατη. Τα όµορφα χρυσαφένια µαλλιά της, που της
δίνουν δύναµη, είναι ανακατωµένα και µπλεγµένα, και χωρίς
τη µαγική της χτένα αποκλείεται να γίνει καλά. Η γοργόνα
έκανε µια ευχή να ξαναβρεί τη χτένα της.
Ποιος την πήρε όµως; Και που βρίσκεται τώρα;

ΠΟΠΙ ΣΑΪΡ

ΤΑ ΠΟΝΙ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΣΕΛ
σειρα 4 βιβλιων

14X21 • σελ. 104 • τιμή 5,58 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,58 €

Eικονογράφηση: Στρόµπερι Nτόνελι
		
Μετάφραση: Μαρία-Λουΐζα Κουρή
∆ιαλέξτε το αγαπηµένο σας πόνι και αφήστε το Μαγικό
Καρουσέλ να σας παρασύρει σε µια εκπληκτική περιπέτεια!

1. Ο ΣΠΙΘΑΣ
Ο Σπίθας είναι το ιδανικό πόνι για τη Μέγκαν. Καθώς το
καρουσέλ γυρίζει γύρω γύρω, η Μέγκαν βρίσκεται ως διά
µαγείας πάνω σε ένα αληθινό πόνι, σε ένα αληθινό τσίρκο!
Θα γίνουν η Μέγκαν και ο Σπίθας τα αστέρια της παράστασης;

2. Ο ΖΩΗΡΟΚΑΡ∆ΟΣ
Η Έιµι διαλέγει τον όµορφο Ζωηρόκαρδο, ένα πόνι πριγκίπισσας.
Καθώς το καρουσέλ γυρίζει γύρω γύρω, το λούνα παρκ
εξαφανίζεται και η Έιµι µεταφέρεται σε ένα µαγικό κόσµο γεµάτο
γενναίους ιππότες και όµορφες πριγκίπισσες.

14X21 • σελ. 96 • τιμή 5,58 €

14X21 • σελ. 104 • τιμή 5,58 €

3. Η ΑΣΤΕροYλα
Η Λόρα επιλέγει την Αστερούλα, ένα πόνι καουµπόισσας.
Καθώς το καρουσέλ γυρίζει όλο και πιο γρήγορα, η Λόρα
βρίσκεται ξαφνικά µέσα στο ποδοβολητό των ζώων της Άγριας
∆ύσης. Η Λόρα και η Αστερούλα θα πρέπει να αποδείξουν την
αξία τους.

4. Ο ΟΜΟΡφοΥληΣ
Η Σόφι διαλέγει τον Οµορφούλη. Καθώς το καρουσέλ γυρίζει
γύρω γύρω, η Σόφι θα ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και, µαζί
µε τον Οµορφούλη, θα πρέπει να αντιµετωπίσει έναν ληστή που
παραµονεύει στην άκρη του δρόµου για να αρπάξει θησαυρούς.
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ΑΝΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΝΙΝΑ Η ΝΕΡΑΪ∆Α ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ

σειρα 4 βιβλιων

1. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ µαθΗτρια
Η µικρή αδελφή της Νίνας, η Πόπη, δε χαίρεται και τόσο που η
αδελφή της θα πάει στην Ακαδηµία Νεραϊδοµπαλέτου. Ακόµα
και µια νεραϊδούλα µικρή σαν την Πόπη µπορεί να προκαλέσει
µεγάλα προβλήµατα…

2. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

14X21 • σελ. 88 • τιμή 5,58 €

Η Νίνα είναι µια νεράιδα που λατρεύει το µπαλέτο.
Τώρα που κατάφερε να γραφτεί στη Βασιλική
Ακαδηµία Νεραϊδοµπαλέτου, το όνειρό της
θα πραγµατοποιηθεί: θα γίνει µια καταπληκτική
µπαλαρίνα.

14X21 • σελ. 88 • τιμή 5,58 €

Eικονογράφηση: Nικόλα Σλέιτερ
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο

Η µαµά της Νίνας της υποσχέθηκε πως θα της αγοράσει
παπουτσάκια µε κορδέλες από µαργαρίτες αν περάσει τις
εξετάσεις του µπαλέτου µε άριστα. Μα κάποιος κάνει ένα
µαγικό ξόρκι στο πόδι της Νίνας, κι αυτή δεν µπορεί ούτε
να εξασκηθεί…

4. ΩΡΑ ΓΙΑ παρΑσταση
Η Νίνα και οι δυο κολλητές της έχουν αναλάβει να
διοργανώσουν µια παράσταση µπαλέτου. Όµως ένα µαγικό
χάος προκαλεί αναστάτωση στις πρόβες, κι η Ρίτα είναι
σίγουρη ότι κάποιος θέλει να καταστρέψει την παράσταση.

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,08 €

ΓOPΓONEΣ S.O.S.

σειρα 2 βιβλιων

Eικονογράφηση: Έλεν Tέρνερ
Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

Θα με βοηθάς και θα σε βοηθώ όσο ζεις
και όσο ζω. Η Συντροφιά της Θάλασσας
είμαστε που ζει στο βυθό. Έξι νεαρές
γοργόνες έχουν αναλάβει μια πολύ
σπουδαία αποστολή: να φέρουν στη
βασίλισσα Νεπτούνα έξι καινούριους
μαγικούς κρυστάλλους προτού οι παλιοί,
που δίνουν ζωή και δύναμη στο
Κοραλλένιο Βασίλειο, χάσουν όλη τους τη
λάμψη. Στο δρόμο τους, όμως, θα
συναντήσουν πολλά εμπόδια, γιατί η
μοχθηρή γοργόνα Μαντόρα δε θέλει να
τις αφήσει να εκτελέσουν την αποστολή
τους. Οι έξι γοργόνες είναι πανέξυπνες
και αποφασισμένες. Θα καταφέρουν
άραγε να γλιτώσουν από τις παγίδες
της Μαντόρα; Μια σειρά με οικολογικό
μήνυμα για κορίτσια που αγαπάνε τις
γοργόνες, την περιπέτεια και τη φύση.

Η ΧΟΛΙ ΠAIPNEI ENA PIΣKO
Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΦΙΛΗ
ΤΗΣ ΣΚΑΡΛΕΤ

14X21 • σελ. 240 • τιμή 11,95 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,08 €

ΓKIΛIAN ΣIΛNTΣ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 5,58 €

Η Νίνα και η Ρίτα είναι οι καλύτερες φιλενάδες. Όταν όµως
καταφτάνει η Ντάλια, µια φιλοξενούµενη νεράιδα, εκείνη
και η Νίνα θα γίνουν κολλητές. Όµως, τι θα απογίνει
η καηµένη η Ρίτα;

14X21 • σελ. 88 • τιμή 5,58 €

3. ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ φΙλεΣ

ΚΑΤΙΑ ΡΑΪΝΤΕΡ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ
Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού
Αληθινές πριγκίπισσες! Αυτό είναι για τους γονείς
τους η Έμα, η Σίσι και η Νταϊάνα, όμως τώρα ήρθε
ο καιρός να το μάθει επιτέλους και ο υπόλοιπος
κόσμος. Ιδρύουν στο πιτς φιτίλι λοιπόν ένα κλαμπ
για πριγκίπισσες, με αυστηρούς κανόνες και ιερό
σκοπό: να υπηρετούν τον κόσμο με αφοσίωση,
αλληλεγγύη, ειλικρίνεια και καλοσύνη. Αυτό όμως
προκαλεί έναν μικρό χαμό, γιατί δεν αρέσει σε όλες
τις γιαγιάδες να ακούνε ότι η κόμμωσή τους μοιάζει
με θάμνο που μόλις έχει εκραγεί, ούτε θέλουν όλοι
να τους παίρνουν από το χέρι και να τους βοηθούν
να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο...

από 9 ετών
N¤Ô



Βάρτζακ Πο

SF SAID

N¤·

Αυτός ο γάτος πρέπει
να μάθει να πολεμάει

N¤

Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

Bραβείο Smarties Prize Gold Award

ÈÚ¿



BP

ÛÂ
Αυτός ο γάτος πρέπει να μάθει να πολεμάει
ÈÚ
¿κριτικούς
Το βιβλίο που αγαπήθηκε από αναγνώστες και
O
I
A
E
σε όλο τον κόσμο Ο Βάρτζακ
K ένας νεαρός
ABΠο είναι
γάτος που ζει σε μια παλιά μονοκατοικία
στην κορυφή
N
ενός λόφου. Είναι γάτος ράτσας, μαθημένος να
συμπεριφέρεται όπως απαιτεί η καταγωγή του. Δεν έχει
βγει ποτέ από το σπίτι, γιατί αυτό απαγορεύεται: όποιος
βγαίνει κινδυνεύει από αυτά τα τέρατα που οι άνθρωποι
αποκαλούν «σκυλιά».Ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν,
και ο παππούς του του μιλάει για τον Τρόπο, μια μυστική
πολεμική τέχνη για γάτες. Τώρα ο Βάρτζακ πρέπει να
βγει από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τον Τρόπο, για
να επιβιώσει σε μια πόλη με επικίνδυνα σκυλιά,
συμμορίες γατιών και, το κυριότερο, μυστηριώδεις
Εξαφανίσεις...
A∆HMI

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

·

HNΩ

Εικονογράφηση: Dave McKean

13.5X19 • σελ. 264 • τιμή 11,95 €

σειρα 2 βιβλιων

ÛÂ

AΘ
AΣ

Βάρτζακ Πο
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Βάρτζακ Πο
γάτος εκτός νόμου

Δύο περιπετειώδη
– αλλά και τρυφερά –
βιβλία για όσους
αγαπούν τις πολεμικές
τέχνες ή τις γάτες
ή… και τα δύο.

13.5X19 • σελ. 272 • τιμή 11,95 €

Ο μαχητής γάτος επιστρέφει

Μετάφραση: Αναστάσιος Αργυρίου, Νοέλα Ελιασά
Υπάρχουν Επτά Δεξιότητες που δίνουν
σε μια γάτα μεγάλη δύναμη και ο Βάρτζακ Πο
τις γνωρίζει όλες. Ξέρει να παλεύει, να κυνηγά,
να κινείται χωρίς να τον αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο
που υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Κοκαλιάρα Σάλι, η λευκή
γάτα, η αρχηγός της πιο μοχθηρής συμμορίας της
πόλης, γνωρίζει επίσης αυτές τις Δεξιότητες. Γνωρίζει
ακόμη περισσότερα και από το Βάρτζακ. Και τώρα είναι
αποφασισμένη να τον πιάσει…

δαναη τσουκαλα
το ταξιδι στην Kρητη

14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,10 €

Όταν µια γιαγιά υποσχεθεί στα εγγόνια της ένα ταξίδι, κι αυτή η γιαγιά είναι αλλιώτικη από τις άλλες,
τότε ένα ταξίδι στην Kρήτη µε τον Tάσο και τον Παντελή είναι αλλιώτικο, εκτός αν πάµε κι εµείς µαζί
και µάθουµε τόσα από τον αλλιώτικο αυτό τόπο.

ΛΟΥΙΖ ΛΕΜΠΛΑΝ
η σοφι ταξιδευει
Εικονογράφηση: Μαρί-Λουίζ Γκε
Η Σοφί πηγαίνει να δει τον παππού και τη γιαγιά της στο Παρίσι. Στο
Παρίσι µένει και ο Φρανσουά, ο ξάδελφός της. Μια µικρή αδιαθεσία
των παππούδων και… το κακό έγινε! Η Σοφί κι ο Φρανσουά βγαίνουν
ΜOΝOΙ τους βόλτα. Η Σοφί γνωρίζει τον Αµπντούλ, φίλο του
Φρανσουά, που πουλάει κουρδιστά χελιδόνια, και τον µπλέκει σε µια
τρελή περιπέτεια… µε αίσιο τέλος.

ευγενια φακινου
μια μικρη καλοκαιρινη ιστορια

11X17 • σελ. 64 • τιμή 4,06 €

14X21 • σελ. 128 • τιμή 6,08 €

Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

Eικονογράφηση: Ευγενία Φακίνου
επαινοσ διεθνουσ βραβειου γιανουσ κορτσακ

O ήλιος του καλοκαιριού έκαιγε πάντα το ίδιο. O αέρας που φυσούσε απ’ τα δυτικά ήταν πάντα δροσερός.
H θάλασσα ήταν πάντα ήσυχη ως το µεσηµέρι. Tο µεσηµέρι, η καµπάνα της εκκλησίας χτυπούσε πάντα
δώδεκα φορές. Tα πλατάνια της παραλίας υψώνονταν πάντα σαν γίγαντες. Tα τζιτζίκια βρίσκονταν πάντα
στις γνωστές τους θέσεις. Όλα ήταν όπως κάθε καλοκαίρι. Kι όµως κάποιος έλειπε.
Πόσο αυτό θ’ άλλαζε τις διακοπές των τριών παιδιών στη Nαύπακτο;

Συναρπαστικά ιστορικά μυθιστορήματα
με θέματα από την αρχαιότητα, το βυζάντιο
και τη νεότερη ιστορία, αλλά και τη σύγχρονη,
του 20ού αιώνα. Βιβλία για θέματα κοινωνικά
και προσωπικά, θέματα που λίγο πολύ
απασχολούν τον καθένα μας. Συναρπαστικές
περιπέτειες φαντασίας & μυστηρίου. Βιβλία
όπου οι επιστήμες συναντούν τη λογοτεχνία.
Κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας.

H εικόνα είναι
από το εξώφυλλο του βιβλίου
του Γιώργου Κ. Παναγιωτάκη
«Μικρόκοσμος».

από 12 ετών
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από 12 ετών
Μέσα από την κοινωνία των εντόμων και την ιστορία της Σβέλτα, τα
παιδιά βιώνουν καταστάσεις που καθόλου δεν απέχουν από αυτές
της δικής τους ζωής. Ενα βιβλίο που μπορεί άνετα να διαβαστεί
πάνω στην καλοκαιρινή άμμο, αλλά τα διδάγματά του σίγουρα θα
ακολουθούν τα παιδιά για πολλούς ακόμη χειμώνες. Πολύ χιούμορ
και παιγνιώδες ύφος, σ’ενα αλληγορικό μυθιστόρημα μαθητείας,
όπου συνυπάρχουν με συναρπαστικό τρόπο η συγκίνηση, το αστείο
και ο κοινωνικοπολιτικός προβληματισμός.

14Χ21 • σελ. 72 • τιμή 10,95 €

14X21 • σελ. 184 • τιμή 9,95 €

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΒΑΖΩ»

µαρουλα κλιαφα
ο κοσμοσ βαριεται
να διαβαζει θλιβερεσ ιστοριεσ

14X21 • σελ. 240 • τιμή 9,95 €

14X21 • σελ. 272 • τιμή 9,46 €

Mια αληθινή ιστορία που αναφέρεται σε σύγχρονα περιστατικά.
Mια µικρή τσιγγάνα µε το απλοϊκό της ύφος µιλάει για τον κόσµο της
και τον κόσµο µας.

ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΒΡΥΣΗ

14X21 • σελ. 160 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 12,17 €

Σε ένα γύρισμα του μονοπατιού, ένα λιοντάρι με πλούσια πέτρινη
χαίτη και ανοιχτό στόμα άφηνε το νερό να τρέχει. Το μουρμούρισμα
του νερού καθώς κυλούσε φάνηκε στη Βίκη και στον Άγγελο σαν να
τους προειδοποιούσε για κάτι. Την επόμενη μέρα, καθώς πλησίαζαν
στη βρύση, κάτι έλειπε. Έλειπε ένας ήχος. Ο ήχος νερού που τρέχει.
Όταν έφτασαν, είδαν ότι το στόμα του λιονταριού ήταν στεγνό και
έδινε την εντύπωση του διψασμένου. Ποιος είχε πάρει το νερό από
το στόμα του λιονταριού; Μπορεί μια βρύση να είναι καταραμένη; Και
ποιος μπορεί να την έχει καταραστεί; Η Βίκη και ο Άγγελος, για μία
ακόμη φορά μετά την Άνδρο και τα Στοιχειωμένα θεμέλια, καλούνται
να λύσουν ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που αρχίζει να ξεδιπλώνεται,
μια άνοιξη, σε ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου.

ΑΛΚΗ ΖΕΗ
Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ
ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Το βιβλίο έγινε
τηλεοπτική σειρά
για την ΕΤ-1

Εικόνες: Φωτεινή Στεφανίδη
Ένας αλλιώτικος παππούς κι ένας δεκάχρονος εγγονός,
ο Αντώνης. Ο παππούς, συνταξιούχος ηθοποιός, γύρω στα
ογδόντα, πληθωρικός σε συναισθήµατα, γνώσεις και εµπειρίες
και µε ιδιαίτερες συνήθειες, εξάπτει τη φαντασία του Αντώνη
µε τις ιστορίες που του διηγείται από τη ζωή του. Όλα αυτά
του Αντώνη τού φαίνονται τόσο υπερβολικά και απίστευτα που
αναρωτιέται: αλήθεια, ψέµατα; Μια τρυφερή σχέση παππού
και εγγονού, όπου µέσα από τα γεγονότα αναδεικνύεται
η προσπάθεια του αγοριού να κατανοήσει τον παππού
και να τον κάνει να νιώθει περήφανος για κείνον.
Για το βιβλίο αυτό διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικός οδηγός
που συνέταξε η Μαρίζα Ντεκάστρο. Αναζητήστε τον στην
ιστοσελίδα µας: www.kedros.gr

Η Αντιγόνη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της όταν μαθαίνει
ότι η μητέρα της αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο κόσμος της καταρρέει. Η Νικόλ γνωρίζει ξαφνικά την άγνωστη ως
τότε γιαγιά της και ένα κουβάρι από μυστικά αρχίζει να ξετυλίγεται
μπροστά της. Μυστικά καλά θαμμένα στο παρελθόν, φυλαγμένα από
τους ανθρώπους και το χρόνο, αποκαλύπτονται και συγκλονίζουν
τα δυο κορίτσια δίνοντας απαντήσεις στα άλυτα ως τότε ερωτήματά
τους. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι σχέσεις των κοριτσιών με το
οικογενειακό τους περιβάλλον μπαίνουν σε νέα βάση.
Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για τη δύναμη της φιλίας και τη
βαθύτερη ανάγκη κάθε ανθρώπου να γνωρίζει το παρελθόν του.

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
∆υο παιδιά, ένα κορίτσι στην εφηβεία κι ένα αγόρι 11 χρονών
βρίσκονται ξαφνικά σε συνθήκες µεγάλης πίεσης. Aναγκάζονται να
αλλάξουν περιβάλλον και εγκλωβίζονται µαζί µε την µητέρα τους
σ’ ένα απολυταρχικό καθεστώς, στο σπίτι ενός αυταρχικού θείου. Mε
αισιοδοξία και χιούµορ, η συµµαχία τους θα υπερβεί τις δυσκολίες.
H αγάπη και η αρχή του έρωτα φτερουγίζουν προστατευτικά
γύρω τους. Tα παιδιά απλώνουν τα δικά τους φτερά για να
απελευθερώσουν
τα ζώα, να προστατέψουν τη φύση αλλά και να πετάξουν µακριά.

από 12 ετών
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟΥ ΒΟΥNOY

ΟΙ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΥΠΕΣ

Εικόνες: Ρωξάνη

«Οι Σκύθες, η ζωή και οι συνήθειές τους, είναι ένα
από τα θέµατα που µε απασχολούσαν από παιδί.
Τόσα χρόνια προσπαθούσα να συγκεντρώσω το
υλικό µου. Αγόρασα και διάβασα όλα τα βιβλία που
κατάφερα να βρω, επισκέφτηκα τη σκυθική
συλλογή του µουσείου Ερµιτάζ, ρώτησα καθηγητές
και διδάκτορες. Και να που έφτασε επιτέλους
καιρός να εκπληρώσω την υπόσχεση που είχα
δώσει στον πατέρα µου και να γράψω ένα ιστορικό
µυθιστόρηµα».
Κίρα Σίνου
Τα τελευταία µυθιστορήματα της αγαπηµένης
µας Κίρας Σίνου, που έφυγε από κοντά µας
ξαφνικά το Σεπτέµβριο του 2007.

Στη Γερµανία υπάρχει µια µεγάλη
οροσειρά: το Ριζενγκεµπίργκε.
Η λαϊκή παράδοση λέει πως εκεί
ζούσε ένα πανίσχυρο πνεύµα, το
Πνεύµα του Βουνού. Η Κίρα Σίνου,
από τους εκατοντάδες µύθους
σχετικά µε το Πνεύµα του Βουνού,
επέλεξε τους πιο
αντιπροσωπευτικούς και µας
τους παρουσιάζει εδώ
µε το απαράµιλλο ύφος της.

Εικόνες: Ρωξάνη

Η απίστευτη αποκάλυψη
του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε

14X21 • σελ. 320 • τιμή 12,05 €

14X21 • σελ. 224 • τιμή 12,17 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 12,68 €

ΚΙΡΑ ΣΙΝΟΥ

κιρα σινου
ερικα αθανασιου
στο σταυροδρομι
τησ ημισεληνου
Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου
7 Οκτωβρίου 1571
Ένα μυθιστόρημα για την αιώνια
διαμάχη μεταξύ σταυρού και
ημισελήνου.
Βραχεία λίστα
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΚΟΥΠΠΑΝΟΥ

Εικονογράφηση: Δέσποινα Μανώλαρου
Ένα μυθιστόρημα με καταιγιστική δράση, που θίγει με μεγάλη ευαισθησία σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα. Η εικονογράφος διακρίθηκε στο διαγωνισμό που προκήρυξε το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τραπέζης Κύπρου για την εικονογράφηση του βιβλίου.

14X21 • σελ. 144

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΙΒΒΥ ΚΥΠΡΟΥ)

βραχεια λιστα ΒΡΑΒΕΙoy ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΒΑΖΩ»

14X21 • σελ. 240 • τιμή 10,14 €

ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ένα διπλό φονικό – μιας κόμισσας κι ενός ιππότη – θα γίνει αφορμή για να συναντηθούν δυο παιδιά
και να πάρουν μέρος σε μια παράτολμη αποστολή. Η Σκοτσέζα Σόνια Τζόουνς και ο Ροδίτης
Ηρακλής Ολύμπιος θα κινδυνέψουν να πέσουν στα χέρια των διαβολικών Ερευνητών, ενός
μυστικού τάγματος ιπποτών. Για να ξεφύγουν, θα μπαρκάρουν μια σκοτεινή νύχτα με την Αργώ και
θα αποτελέσουν μέρος του πληρώματος της δεύτερης Αργοναυτικής εκστρατείας. Πάνω στο
καράβι η Σόνια και ο Ηρακλής θα γνωρίσουν τους νεαρούς Αργοναύτες με τις ξεχωριστές
δυνάμεις και το σοφό Χείρωνα. Θα καταφέρουν να βγουν ζωντανοί απ’ αυτή την περιπέτεια και να
σώσουν τον κόσμο από την επικείμενη καταστροφή;
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ΛINA ΛYXNAPA

14X21 • σελ. 104 • τιμή 6,59 €

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛAZIAΣ AKTHΣ
Eικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου

14X21 • σελ. 160 • τιμή 9,13 €

Aυτό το καλοκαίρι δεν µοιάζει καθόλου µε τα προηγούµενα που έχει ζήσει
η ∆ανάη και η παρέα της στη γραφική παραθαλάσσια πόλη. H εξαφάνιση
της γνωστής δηµοσιογράφου Άντας Λόντου αναστατώνει τους πάντες.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΒΟΥΝΟ
Η µητέρα του Άκη, που εργάζεται στο CERN, εξαφανίζεται ξαφνικά.
Ο διευθυντής της, ο κύριος Ουίλιαµς, συµπεριφέρεται πολύ παράξενα,
και τα πράγµατα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Μοναδικός
συµπαραστάτης του Άκη είναι η Λόρη, µια φίλη της µητέρας του. Είναι
όµως η Λόρη αυτή που φαίνεται, ή εξυπηρετεί άλλα συµφέροντα;
Ένα συναρπαστικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα µε πολλές ανατροπές, που
εκτυλίσσεται µέσα αλλά και γύρω από το CERN, το ερευνητικό κέντρο
όπου αυτό το διάστηµα διεξάγεται το µεγαλύτερο πείραµα όλων των
εποχών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
14X21 • σελ. 224 • τιμή 10,05 €

Το καλοκαίρι αυτό είναι αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα περίεργο ατύχημα
συμβαίνει σε ένα παιδί και αναστατώνει όλους τους φίλους του που
περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί, στο ξενοδοχείο
Γαλάζια Ακτή. Ο αστυνόμος Νάσος Γαβρίλης έχει να λύσει ένα αίνιγμα:
Πρόκειται για ατύχημα, ή για εγκληματική ενέργεια; Και ποιος μπορεί να
θέλει να κάνει κακό σε ένα παιδί; Θα μπορέσει ο αστυνόμος Γαβρίλης να
δώσει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και να σώσει τα παιδιά από τον
κίνδυνο που τα απειλεί;

14X21 • σελ. 264 • τιμή 11,95 €

ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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 τους απειλούν; Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από όλα αυτά;
Αυτά είναι τα καινούρια μυστήρια που καλείται να λύσει
ο αστυνόμος Γαβρίλης.
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

N¤Ô

ΧΡΥΣΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
14X21 • σελ. 136 • τιμή 9,64 €

N¤· ÛÂÈÚ¿
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
N¤· ÛÂÈÚ¿
Eικονογράφηση: Kατερίνα Βερούτσου

14X21 • σελ. 144 • τιμή 9,54 €

BPAB
N
NΩ

MIA
∆H Σ

AKA
EIO

AΘH

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο Άρης και η Λίζα πηγαίνουν στη λίµνη Κερκίνη να δουν από κοντά
τον «οικολογικό παράδεισο». Η δολοφονία όµως του φύλακα ξεναγού
τους µετατρέπει σε µικρούς ντετέκτιβ και τους παρασύρει σ’ ένα
παιχνίδι αναζήτησης των υπόπτων και της αλήθειας. Ένα περιπετειώδες
µυθιστόρηµα µυστηρίου για αναγνώστες µε οικολογικές ανησυχίες.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αστυνομικό μυθιστόρημα με θέμα την αρχαιοκαπηλία.
Η Λίζα, ο Άρης και ο σκύλος τους, η Ήρα, πηγαίνουν διακοπές στην
Αίγινα. Η ανεμελιά των διακοπών τους, όμως, διακόπτεται όταν κοντά στο
ξενοδοχείο όπου μένουν ανακαλύπτουν το πτώμα ενός άγνωστου άντρα.
Χωρίς να το καταλάβουν εμπλέκονται σε μια υπόθεση αρχαιοκαπηλίας με
πολλά απρόοπτα. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Μαρίνα και την Κλειώ,
βρίσκουν στοιχεία για την αποκάλυψη της αλήθειας και συνεργάζονται με
την υπαστυνόμο Γεωργίου για την εξιχνίαση του μυστηρίου.
Μια περιπέτεια μυστηρίου για αναγνώστες που δεν εφησυχάζουν.

από 12 ετών
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ΤΖΟΝ ΜΠΟΪΝ
ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΗ ΡΙΓΕ ΠΙΤΖΑΜΑ

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

Το Αγόρι µε τη Ριγέ Πιτζάµα έχει ήδη εκδοθεί µε µεγάλη επιτυχία
σε πολλές γλώσσες, και συνολικά θα κυκλοφορήσει σε 44 χώρες.
Ήταν υποψήφιο για 10 λογοτεχνικά βραβεία και έχει γίνει ταινία.

14X21 • σελ. 208 • τιμή 10,14 €

Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις την ιστορία αυτού του βιβλίου.
Αν πάντως αρχίσεις να το διαβάζεις, θα πας µια µεγάλη βόλτα µ’ ένα
αγόρι που λέγεται Μπρούνο. Και αργά ή γρήγορα θα βρεθείς, µαζί µε
τον Μπρούνο, µπροστά σε ένα συρµατόπλεγµα και θα γνωρίσεις
ένα αγόρι που ζει από την άλλη πλευρά του συρµατοπλέγµατος.
Συρµατοπλέγµατα σαν αυτό υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα µέρη του
κόσµου. Ευχόµαστε όµως ποτέ στη ζωή σου να µη βρεθείς µπροστά
σε κάποιο από αυτά.

μια μικρή ιστορία για το μεγάλο φαινόμενο
της παγκοσμιοποίησης

Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη
Μια συναρπαστική ιστορία για να ανακαλύψουν μικροί και μεγάλοι τι
πραγματικά σημαίνει ο όρος «παγκοσμιοποίηση» και πως επηρεάζει
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε
άραγε να αλλάξουμε το τέλος αυτής της ιστορίας;

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,46 €

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΚΟΡΝ
ΠΩΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ
ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

14X21 • σελ. 112 • τιμή 7,61 €

Για το βιβλίο αυτό διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικός οδηγός
που συνέταξε η Μαρίζα Ντεκάστρο. Αναζητήστε τον στην ιστοσελίδα
µας: www.kedros.gr

ΓΚΙΛΑ ΑΛΜΑΓΚΟΡ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΒΙΓΙΑ

Πρόλογος: Στέφαν Εσέλ
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
«Αυτό το πολυσυλλεκτικό βιβλίο αφυπνίζει την πολιτική
συνείδηση στους νεαρούς αναγνώστες, τους ευαισθητοποιεί
στις πολιτικές ακρότητες και στο αίσθημα της προσωπικής
ευθύνης – η ψήφος δεν είναι υπόθεση των άλλων και οι
συνέπειές της βαραίνουν όλους. Και οι ενήλικοι του μέλλοντός
μας αξίζει να το διαβάσουν μόνο γι’ αυτό. Είναι όμως και
συναρπαστικό και συγκινητικό – ξέρει κανείς έναν καλύτερο
τρόπο για να αλλάξει το παρόν μας;»
Χρυσούλα Γούναρη, Αναγνώστης, 07/05/2015
Το βιβλίο προλόγισε ο Στέφαν Εσέλ, συγγραφέας μεταξύ άλλων,
των βιβλίων Αγανακτήστε! και Αγωνιστείτε!

πολ μπατζορια
μογκ ο δαιμων του τυπογραφειου
Μετάφραση: Νατάσα Κοντογιάννη
Ένα περιπετειώδες θρίλερ που διαδραματίζεται στη σκιά της Φυλακής
Νιουγκέιτ και στην οχλοβοή στις βρομερές αποβάθρες όπου δένουν
τα καράβια που φτάνουν από τις ανατολικές Ινδίες. Ένα ζωντανό και
συναρπαστικό ντεμπούτο από ένα εξαιρετικό νέο ταλέντο.

14X21 • σελ. 408 • τιμή 15 ,92 €

7 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ;

14X21 • σελ. 336 • τιμή 14,13 €

Μετάφραση: Στέλλα Κουτσούκαλη
Βρισκόµαστε στο Ισραήλ, στη δεκαετία του 1950. Η Αβίγια,
που µεγαλώνει σε οικοτροφείο, θα περάσει αυτό το καλοκαίρι µαζί
µε τη µητέρα της, την οποία ελάχιστα γνωρίζει. Μητέρα και κόρη θα
γνωρίσουν η µία την άλλη µέσα από διάφορα περιστατικά και αρκετές
δοκιµασίες. Το αυτοβιογραφικό αυτό βιβλίο της Γκίλα Αλµαγκόρ έχει
µεταφραστεί σε έντεκα γλώσσες. Το 1988 έγινε ταινία που γνώρισε
µεγάλη επιτυχία και πολλές διακρίσεις.

ΠΑΟΛΑ ΤΖΑΝΟΝΕΡ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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 γνωστή σχολή δημιουργικής γραφής
ανακοινώνει πως θα επιλέξει μαθητές, αποφασίζει να πάρει μέρος στο
διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό συμμετέχει και ο Σον, ένας γοητευτικός
νεαρός, και η Μία θέλει οπωσδήποτε να του κάνει καλή εντύπωση.
Για να αντλήσει έμπνευση, η Μία ξαναδιαβάζει το παλιό παιδικό της
ημερολόγιο... Οι πραγματικές και οι φανταστικές ιστορίες από το
παρελθόν ανακατεύονται με όσα της συμβαίνουν, και δημιουργούν ένα
υπέροχο μίγμα, που θα διασκεδάσει και θα εμπνεύσει κάθε αναγνώστη,
και ιδιαίτερα κάθε επίδοξο συγγραφέα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον, χιουμοριστικό και συγκινητικό μυθιστόρημα,
στο οποίο αποκαλύπτονται τα βασικά μυστικά για την τέχνη
της συγγραφής, της έμπνευσης, της μυθοπλασίας.
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λιλη µαυροκεφαλου
ΑΓΗΣ

14X21 • σελ. 526 • τιμή 18,25 €

14X21 • σελ. 304 • τιμή 11,16 €

Iστορικό µυθιστόρηµα για τα χρόνια της παρακµής της
Σπάρτης. O Άγης, ο γιος του βασιλιά Eυδαµίδα, προσπαθεί
να ξαναφέρει στην πατρίδα του την παλιά της δόξα.
Oι µεταρρυθµιστικές του, όµως, προσπάθειες βρίσκονται
αντιµέτωπες µε τις οργανωµένες δυνάµεις του κακού.

λιλη µαυροκεφαλου
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ εταιριασ ελληνων λογοτεχνων

Iστορικό µυθιστόρηµα µε θέµα τη συναρπαστική ζωή του
βασιλιά της Σπάρτης Kλεοµένη Γ’. H προσωπικότητά του,
οι αγώνες του να ξαναζωντανέψει το πολίτευµα του
Λυκούργου, καθώς και η αντιηρωική εποχή στην οποία ζει,
προβάλλουν ανάγλυφα µέσα από την πλοκή του έργου.

MAPI ΓKOYNTO
Η ΜΗΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κολχιδα

14X21 • σελ. 112 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 7,10 €

Μετάφραση: Σέβυ Σπυριδογιαννάκη
Λένε ότι ήταν µια µάγισσα που σκόρπιζε το κακό και το
µίσος, µια άσπλαχνη µητέρα που σκότωσε τα ίδια τα παιδιά
της από ζήλια για τον άπιστο πατέρα τους. Από την
τραγωδία του Ευριπίδη και έπειτα, η µυθική φιγούρα της
Μήδειας αποτελεί θύµα συκοφαντιών και κακολογίας. Αν
όµως η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική;
Αν η Μήδεια, η νεαρή κόρη του βασιλιά της Κολχίδας,
γοητευµένη από τους Έλληνες, τα έθιµά τους, την
ευγλωττία τους, τις δηµοκρατικές αρετές τους, ήταν
απλούστατα µια γυναίκα που διψούσε για δικαιοσύνη και
που έµενε πιστή στις υποσχέσεις της;

MAPI ΓKOYNTO
Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ

14X21 • σελ. 264 • τιμή 12,44 €

14X21 • σελ. 232 • τιμή 11,16 €

Μετάφραση: Τριάδα Καραγιώργη

ΠΟΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑ-ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΛΙΜΑΝ
Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ ποΥ ανακάλυψε την Τροία
Ο Ερρίκος Σλίµαν ξεκίνησε δουλεύοντας ως βοηθός µπακάλη, έβαλε
όµως στόχο της ζωής του να αποδείξει πως η αρχαία Τροία δεν ήταν
ένα παραµύθι που εφευρέθηκε από τον Όµηρο, αλλά µια πόλη υπαρκτή.
Και τα κατάφερε, χάρη στο πείσµα, το µεράκι και τη σκληρή δουλειά του.
Μια µυθιστορηµατική βιογραφία του αυτοδίδακτου αρχαιολόγου που
έγινε γνωστός σε όλο τον κόσµο για τις τόσο σπουδαίες ανασκαφές του.

Η αρπαγή της Ελένης προκάλεσε τον δεκαετή Τρωικό
πόλεµο, έναν από τους πιο αιµατηρούς στην αρχαία
ιστορία. Έφταιξε όµως πράγµατι η Ελένη για όλες αυτές τις
συµφορές που της έχουν αποδοθεί από την αρχαιότητα ως
σήµερα; Μια συναρπαστική αφήγηση που µας εισάγει στο
κλίµα της εποχής αλλά και ενδιαφέροντα παραρτήµατα για
τα «χίλια πρόσωπα» της Ελένης, για τους µύθους, για την
ετυµολογία των αρχαιοελληνικών ονοµάτων και ένας
χάρτης του οµηρικού µεσογειακού κόσµου.

παντελησ σταµατελοπουλοσ
µαρια ηλιοπουλου
ΕΝΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΣΤΟ στρατο
του µεγαλεξανδρου
ΒΡΑΒΕΙΟ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

Εκείνος είναι ο Αλέξανδρος, ο φοβερός Μακεδόνας
κατακτητής. O άλλος είναι ο Φιλόλαος, ένας γενναίος
Θηβαίος που θέλει να εκδικηθεί την καταστροφή της
πόλης του από το στρατό των Μακεδόνων. Oι 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 ο Αλέξανδρος θα δωρίσει στον Φιλόλαο ένα
ασήµαντο κουκούτσι από βερίκοκο;

από 12 ετών
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MAPIA ΛYPATZH
Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

KIρα σινου
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
τησ ατλαντιδασ

14X21 • σελ. 240 • τιμή 9,13 €

Η χαµένη πόλη είναι ένα µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται
στην Κέρκυρα σε δύο εποχές: Στη σύγχρονη και στην
αρχαία. Ήρωες της σύγχρονης εποχής είναι µια παρέα
παιδιών που ανακαλύπτουν τυχαία ένα κιβώτιο µε αρχαία
ευρήµατα. Ηρωίδα της αρχαιότητας είναι µια κοπέλα
διαφορετική από τις γυναίκες της εποχής της. Εκτός από
περιπέτεια και δράση, το µυθιστόρηµα αυτό περιέχει και
πολύτιµες πληροφορίες γύρω από τη ζωή των αρχαίων
Ελλήνων του 5ου π.Χ. αιώνα.

14X21 • σελ. 320 • τιμή 12,23 €

ΒΡΑΒΕΙΟ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

Eικονογράφηση: Eλένη Mαραθού

Μετάφραση: Ελεάννα Φιλιππούση
Η Μυρτάλη είναι ένα κοριτσάκι διαφορετικό από τα άλλα.
Μεγάλωσε µε τη φροντίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μυστήριο καλύπτει το παρελθόν του κοριτσιού. Η Μυρτάλη
βρίσκεται κοντά στον Μεγαλέξανδρο ενώ η στρατιά
διασχίζει την Ασία και κατευθύνεται προς τη µυστηριώδη
Ινδία, όπου η Μυρτάλη θα βρει την απάντηση στα
ερωτήµατα που τη βασανίζουν.

ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΗ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΟΣ
Μεσόγειος, 6ος αιώνας π.Χ. Τόπος συνάντησης δύο
μεγάλων αρχαίων πολιτισμών. Ελλάδα και Αίγυπτος
αποτελούν φάρους επιστημών και τεχνών. Πολιτισμοί
τόσο μεγάλοι και συνάμα τόσο μυστικιστικοί, δημιουργούν
πρόσφορο έδαφος για να λάμψουν προσωπικότητες όπως
ο Πυθαγόρας. Σάμος, την ίδια περίοδο. Ο μικρός Ιάσονας
ξυπνά σε πανικό. Πειρατές έχουν εισβάλει στο σπίτι του και
απαγάγουν τη μητέρα του. Όταν ο Ιάσονας συναντηθεί με
τον Πυθαγόρα και με τη βοήθειά του προσπαθήσει να βρει
τη μητέρα του θα ξεκινήσει μια συναρπαστική περιπέτεια.
Ένα μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη στο
μεγαλείο και στο μυστήριο δύο μεγάλων πολιτισμών.

Συναρπαστικά ιστορικά
µυθιστορήµατα
µε θέµατα
από την αρχαιότητα...

ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΛΜΟΥ
ΙΓΜΑ, Η ανατολη
ενα ταξιδι
στην προϊστορια
Το βιβλίο αυτό μας μεταφέρει
στο πολύ μακρινό παρελθόν
του ανθρώπινου είδους.
Η μικρούλα Ιγμ έζησε σε μια
περίοδο εξαιρετικά δύσκολη.
Εκείνη ανήκε στο είδος του
ανθρώπου του Νεάντερταλ.
Την ίδια όμως περίοδο έκανε
την εμφάνισή του ένα νέο
ανθρώπινο είδος, ο άμεσος
πρόγονος των σύγχρονων
ανθρώπων, ο Homo Sapiens,
δηλαδή ο σοφός άνθρωπος,
όπως τον ονόμασαν οι
μελετητές ανθρωπολόγοι.Η
ΒΡΑ ΒΕΙΟ γυναικειασ
Ιγμ, με τη συμπαράσταση του
λογοτεχνικησ συντροφιασ
καλού της φίλου Σά-γιου, με τη
βραχεία λίστα
βοήθεια του κουταβιού της του
Λογοτεχνικών Βραβείων
Γκούλι και με όπλα της την
περιοδικου «Αναγνώστη»
εξυπνάδα, τη φαντασία, τη
σύνεση και τον αλτρουισμό, κατορθώνει να φέρει ελπίδα και μέλλον
στη φυλή της. Μια περιπέτεια που μας ταξιδεύει στα προϊστορικά
χρόνια, όπως τα έζησαν οι πρόγονοί μας στον ελλαδικό χώρο.

14X21 • σελ. 248 • τιμή 9,86 €

ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΙΤΖΟΡΝΟ
Η ΑΜΑΖΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

14X21 • σελ. 246 • τιμή 12,17 €

Το µυθικό νησί της Ατλαντίδας, ένα πανίσχυρο κράτος στο
οποίο κανείς δεν αντιστέκεται. Κανείς, εκτός από την
Αθήνα. Μεταξύ τους θα ξεσπάσει ένας άδικος πόλεµος.
Υπάρχει όµως και κάτι το οποίο οι δύο λαοί δεν είχαν
υπολογίσει: ένας φοβερός σεισµός…

14X21 • σελ. 336 • τιμή 11,95 €

ΒΡΑ ΒΕΙΟ εταιρειασ ελληνων λογοτεχνων
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από 12 ετών
ΚΙΡΑ ΣΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΩ
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

14X21 • σελ. 200 • τιμή 8,66 €

14X21 • σελ. 276 • τιμή 12,74 €

ΒΡΑΒΕΙΟ KYKΛOY EΛΛHNIKOY ΠAI∆IKOY BIBΛIOY

Στο βιβλίο αυτό γίνεται λόγος για δυο Βυζαντινές πριγκίπισσες που,
παντρεµένες µε ξένους µονάρχες, σηµάδεψαν για πάντα τις ξένες
αυτές χώρες προσφέροντάς τους ένα άνοιγµα προς το βυζαντινό
πολιτισµό. Γυναίκες πολύ αξιόλογες, µα κατά κάποιον περίεργο
τρόπο σχεδόν άγνωστες στην Ελλάδα. Μια µεγάλη και ακατανόητη
αδικία! Πρόκειται για την πορφυρογέννητη Άννα, αδελφή του
Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, και τη Θεοφανώ, ανιψιά του
αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιµισκή.

EIΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΠΗ-ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

14X21 • σελ. 72 • τιμή 5,07 €

Τα χρόνια που αυτοκράτορας του Βυζαντίου είναι ο Θεόφιλος, τρεις
νέοι αποφασίζουν να ταξιδέψουν στη Βασιλεύουσα. Στην Πόλη ο
καθένας θα κυνηγήσει το όνειρό του και θα διαµορφώσει τη δική
του αντίληψη σχετικά µε το µεγάλο ζήτηµα της εικονολατρίας. Οι
τρεις φίλοι θα προβληµατιστούν, θα διαφωνήσουν, ίσως ακόµη
και να έρθουν σε σύγκρουση… Ένα ιστορικό µυθιστόρηµα που
αναπλάθει την ατµόσφαιρα της εποχής, η ιστορία τριών νέων και της
µεγάλης φιλίας που τους ενώνει.

Mια τριλογία από παράξενα διηγήµατα σε ατµόσφαιρα
βυζαντινού µυστηρίου, µε ήρωες που κινούνται ανάµεσα
στην πραγµατικότητα και στο παιχνίδι της φαντασίας.

MAPIA ΛAMΠA∆API∆OY-ΠOΘOY
Η ΔΟΞΑΝΙΩ
14X21 • σελ. 276 • τιμή 14,20 €

...από το
βυζάντιο...

Zωη βαλαση
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ THΣ ΠAΛMYPAΣ

Iστορικό µυθιστόρηµα που µας µεταφέρει στα βυζαντινά χρόνια,
την εποχή που οι πειρατές λεηλατούσαν τα νησιά µας.
Στη Λήµνο ζει η ∆οξανιώ τα παιδικά της χρόνια ευτυχισµένη.
Ώσπου µια µέρα µεταφέρεται σκλάβα των Σαρακηνών στην Kρήτη.
Kατορθώνει όµως να γίνει κατάσκοπος του Nικηφόρου Φωκά και
θυσιάζεται για την απέλευθερωση της Kρήτης.

MAPIA ΛAMΠA∆API∆OY-ΠOΘOY
Η ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΗΣ Ληµνου
ΒΡΑΒΕΙΟ ακαδηµιασ αθηνων

Μυθιστόρηµα που ζωντανεύει τη θρυλική ηρωίδα Μαρούλα της
Λήµνου, την Ελληνίδα Ζαν ντ’ Αρκ, όπως την αποκαλούν οι ιστορικοί.
Παράλληλα µε το θρύλο της Μαρούλας, το µυθιστόρηµα ζωντανεύει
την οδυνηρή περιπέτεια του ελληνισµού στα βυζαντινά χρόνια, µετά
τον όλεθρο της Βασιλεύουσας, και φανερώνει πόσο βαθιές είναι οι
πηγές και οι ρίζες της ελληνικότητας του όµορφου νησιού.

14X21 • σελ. 344 • τιμή 13,19 €

14X21 • σελ. 280 • τιμή 14,19 €

MAPIA ΛAMΠA∆API∆OY-ΠOΘOY
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ
Τι µυστικά κρύβονται στο Βυζαντινό παλάτι; Περίεργες συναντήσεις,
σκοτεινά βλέµµατα, φθονερά σχέδια. Και στο κέντρο των εξελίξεων,
εκείνη, η αυτοκράτειρα Θεοφανώ. Αδίστακτη και πανούργα. Κάνει
τα πάντα για να παραµείνει στην εξουσία: δίνει ψεύτικες υποσχέσεις,
κατατροπώνει τους εχθρούς της, τρέχει µυστικά στην έµπιστη
µάγισσα, δοκιµάζει φίλτρα καταστροφής και εκδίκησης. Όταν ο
αυτοκράτορας πεθαίνει, εκείνη έχει ήδη βρει το επόµενο θύµα της.
Τον γενναίο στρατηγό Νικηφόρο Φωκά…

από 12 ετών
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ANNA ΓKEPTΣOY-ΣAPPH
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ τησ Aνατολησ

14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,61 €

Σκαρφαλωµένη στις πλαγιές του Kίσσαβου, µια µικρή πολιτεία
µεγαλουργεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ξένοι περιηγητές την
επισκέπτονται για να γνωρίσουν από κοντά το «Mικρό Παρίσι» όπως
την αποκαλούν. Eίναι τ’ Aµπελάκια. Όµως τι γυρεύει εδώ ο µεσιέ
Λεκλέρ; Eίναι «συλλέκτης» αρχαιοτήτων ή µελετητής χειρογράφων;
O Xρόνης, ο µικρός βοηθός του πανδοχείου, παρακολουθεί τις
κινήσεις του. Έτσι, οδηγείται στον πραγµατικό στόχο του Γάλλου, να
µάθει το µυστικό του Kόκκινου της Aνατολής. Ποιος θα το προδώσει;

µαρουλα κλιαφα
ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ Στην αυλη µασ
ΒΡΑΒΕΙΟ εταιρειασ ελληνων λογοτεχνων

14X21 • σελ. 182 • τιμή 8,14 €

κρατικο ΒΡΑΒΕΙΟ παιδικου βιβλιου

ANNA ΓKEPTΣOY-ΣAPPH
ΤΟ ΛΕΓΑΝ Ξαστερο
ΒΡΑ ΒΕΙΟ ιπεκτσι, τιμητικοσ πινακασ ιββυ

H γεµάτη µόχθο και περιπέτειες ζωή ενός νέου, που ξεκίνησε µόλις
οχτώ χρονών από ένα χωριό της Aνατολικής Θράκης για να µπει στη
βιοπάλη. Mια ζωή που σηµαδεύεται από γεγονότα που αναφέρονται
στον υπόδουλο Eλληνισµό, τους Bαλκανικούς πολέµους, στη
Mικρασιατική Kαταστροφή...

14X21 • σελ. 248 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 292 • τιμή 15,21 €

Θεσσαλία, 1880. Μέσα από τη ζωή µιας οικογένειας κολίγων
ζωντανεύει ένας ολόκληρος κόσµος και µια εποχή. Είναι η εποχή που
οι Θεσσαλοί αγρότες ζούνε µέσα στη µιζέρια και στην καταφρόνια,
δουλεύοντας στα τσιφλίκια των αρχοντάδων. Ο «ήρωας» της
ιστορίας, ο Γιάννης, γνωρίζει τις αθλιότητες, δοκιµάζει όλες
τις στερήσεις, µα η πίστη του και η αγάπη του για την ελευθερία,
τη δικαιοσύνη και τον άνθρωπο στέκονται πάνω απ’ όλα.

βασα σολωµου ξανθακη
ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ
Eικονογράφηση: Βάσα Σολωμού Ξανθάκη

14X21 • σελ. 192 • τιμή 8,96 €

H δραµατική ιστορία των γενναίων νέων που πρώτοι άρχισαν τον
Aγώνα για την Aνεξαρτησία στο ∆ραγατσάνι και έπεσαν ηρωικά
για την ελευθερία. H µυθιστορηµατική ανάπλαση του γεγονότος
ζωντανεύει την ατµόσφαιρα της εποχής και το πάθος των αγωνιστών.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΜΗΤΕΙΑ
Βραχεία λίστα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

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.

Βραχεία λίστα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1821
Ο Πάνος είναι ένας χαρισματικός νέος που η τύχη
τον φέρνει αλυσοδεμένο στα Γιάννενα του Αλή πασά. Η Ροδιώ είναι η πιο
ταλαντούχα χορεύτρια στην Αυλή του φοβερού βεζίρη της Ηπείρου.
Οι δύο νέοι θα δεθούν μεταξύ τους για πάντα με ένα χρυσό μυστικό.
Και η επανάσταση του 1821 αρχίζει...

...και τη νεότερη ιστορία...

14X21 • σελ. 232 • τιμή 9,04 €

ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ
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∆I∆Ω ΣΩTHPIOY
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟγεΣ

14X21 • σελ. 168 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 250 • τιμή 10,14 €

κρατικο βραβειο

Kαθώς ο αναγνώστης παρακολουθεί την ιστορία µιας εύπορης
οικογένειας από το Aϊδίνι, της Mικράς Aσίας, µεταφέρεται στη
µακρινή εκείνη εποχή και ζει την ανέµελη ζωή των Eλλήνων της
Σµύρνης πριν από τα γεγονότα, την τραγωδία της Mικρασιατικής
Καταστροφής και τις πικρές µέρες της προσφυγιάς.

TZEMH TAΣAKOY
ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΜΕ ΤΑ AMYΘHTA ΣENTEΦIA
ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ένα µυθιστόρηµα για τη ζωή στη Σµύρνη πριν τη Μικρασιατική
Καταστροφή, για τη ζωή στην Ελλάδα µετά την Καταστροφή
και για τα σεντέφια εκείνα που αντέχουνε στις φλόγες.

μαρια λαμπαδαριδου ποθου
σπιτι μου τησ μικρασιασ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 7,10 €

Το βιβλίο Σπίτι μου της Μικρασίας είναι μια προσέγγιση στο
σπίτι-σύμβολο, μια αναφορά στις πηγές και στις ρίζες της γης
εκείνης που έγινε η πατρίδα του αίματος.

BAΣIλησ χατζηβασιλειου
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ αλµυρασ
ΒΡΑΒΕΙΟ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

Στα βάθη της Mέσης Aνατολής, ένας απόκληρος Έλληνας και ο
µικρός του εγγονός δίνουν το δικό τους αγώνα για επιβίωση. H
νοσταλγία δεν αργεί να ξυπνήσει. H επιστροφή δύσκολη, γεµάτη
κινδύνους, παγίδες και απρόοπτα. H Σµύρνη τούς περιµένει,
θαρρούν λεύτερη όπως την είχαν αφήσει... Ένα περιπετειώδες
µυθιστόρηµα µε συναρπαστική πλοκή και ιστορικές αλήθειες.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΠΗ-ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 208 • τιμή 10,14 €

ΒΡΑ ΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

Ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος έχει τελειώσει. Οι Έλληνες της
Ιωνίας θα γίνουν πρόσφυγες και θα πάρουν το δρόµο του ήλιου
για να σωθούν από την καταστροφή. Θα µπορέσουν τέσσερις
φίλοι να ξεπεράσουν τα δύσκολα που αντιµετώπισαν και
τους σηµάδεψαν, και άραγε σε ποια κατάσταση θα είναι όταν
συναντηθούν ξανά; Ένα συναρπαστικό ιστορικό µυθιστόρηµα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΒΡΑ ΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

...αλλά και τη σύγχρονη,
του 20ού αιώνα...

Ο µικρός Ανέστης βρίσκεται αντιµέτωπος µε τις φλόγες του
πολέµου. Μαζί µε την οικογένειά του θα εγκαταλείψει τη Σµύρνη
και θα αναζητήσει µια καινούρια πατρίδα. Εκεί θα παλέψουν για
να στεριώσουν και να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα. Μα η Σµύρνη
θα ’ναι πάντα για τον Ανέστη η πόλη µε τα χαµένα παραµύθια!
Ένα συγκλονιστικό µυθιστόρηµα για τη Σµύρνη και τη
Μικρασιατική Καταστροφή, μα και για τη νέα ζωή
των ξεριζωµένων στην Ελλάδα.

από 12 ετών
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µαρουλα κλιαφα
ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΘΑ ξαναρθουν
Eικονογράφηση: Πόπη Σαββάτη, Γιώργος Γούλας

κιρα σινου
ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ φωσ
ΒΡΑβειο εταιρειασ ελληνων λογοτεχνων

O Άρης, µαθητής µιας τεχνικής σχολής, µπαίνει σ’ ένα µεγάλο
οργανισµό για να κάνει την πρακτική του εξάσκηση. Eίναι
δύσκολη η ζωή ενός εργαζόµενου παιδιού, όταν µάλιστα το
βράδυ έχει σχολείο. Kαι τότε είναι που έρχεται το πραξικόπηµα
των συνταγµαταρχών και φέρνει τα πάντα άνω κάτω, έτσι που
χωρίς να καταλάβει κι ο ίδιος το πώς, ο Άρης βρέθηκε στις
γραµµές της αντίστασης ενάντια στη Xούντα.

14X21 • σελ. 216 • τιμή 8,62 €

Ένα παιδί, στην ταραγµένη εποχή της δικτατορίας, ζει σε µια
επαρχιακή πόλη της Eλλάδας. Oι άνθρωποι κρυφοµιλάνε, άλλοι
χάνουν τις δουλειές τους, άλλοι εξαφανίζονται και το παιδί είναι
γεµάτο απορίες.

14X21 • σελ. 160 • τιμή 9,18 €

ΒΡΑΒΕΙΟ εταιρειασ ελληνων λογοτεχνων

δύο συγκλονιστικά
µυθιστορήµατα για τη δικτατορία

ειρηνη µαρρα
Η ΓΙΑΛΟΥΣΑ
Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

14X21 • σελ. 120 • τιμή 5,98 €

Απόγευµα Ιουλίου και την παρέα την έχει συνεπάρει το παιχνίδι.
Όταν αρχίζει να βραδιάζει, το παιχνίδι µένει στη µέση.
Σκοπεύουν να το συνεχίσουν την επόµενη µέρα, σίγουροι ότι θα
ξαναβρεθούν. Όµως το άλλο πρωί µπαίνουν στη χώρα τους οι
Τούρκοι. Όλα αλλάζουν. O Πολυχρόνης, η Μαρίνα, ο Γρηγόρης,
η Ισµήνη, ο Κυπριανός και ο Μιχαλάκης χωρίζουν, σκορπίζουν,
χάνονται. Ζουν ο καθένας τη δική του περιπέτεια.
Αγωνίζονται να επιβιώσουν. Το κατόρθωσαν άραγε;

14X21 • σελ. 112 • τιμή 6,11 €

ΕπαινΟσ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

14X21 • σελ. 88 • τιμή 5,09 €

IOYΛIA ZANNAKH-ΛIAΛIOY
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠOY ∆EN TEΛEIΩΣE

14X21 • σελ. 188 • τιμή 9,13 €

Σε µια κρίσιµη και δύσκολη στιγµή της ζωής της, µια µοναχική
γυναίκα πιέζεται ως την εξουθένωση. Γαντζωµένη σ’ ένα κοµµάτι
γης µετράει και λογαριάζει µε το δικό της πρωτόγονο τρόπο τα
παλιά και τα µελλούµενα, κι αποφασίζει µε πείσµα και δύναµη...

διδω σωτηριου
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
κρατικο βραβειο

Mυθιστόρηµα για νέους πάνω στα καυτά προβλήµατα
της παρεξηγηµένης νέας γενιάς. ∆υο «επισκέπτες» από
το παρελθόν έρχονται να συµπληρώσουν και να στηρίξουν
τις απόψεις της νεαρής ηρωίδας.

νικοσ κασδαγλησ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ
Eικονογράφηση: Kατερίνα Bερούτσου
«...Xρειάστηκε να βαστήξουν τον κόσµο που χιµούσε να µπει
στο καΐκι, και θα το βούλιαζε. Kαι σαν ξεµάκρυναν απ’ τον
Πανορµίτη και µετρηθήκανε, βρέθηκαν δεκαεφτά νοµάτοι,
µαζί µε το τσούρµο...». Έξι συναρπαστικά παιδικά διηγήµατα
ενός κορυφαίου Έλληνα συγγραφέα.

...αλλά και βιβλία για θέµατα
κοινωνικά και προσωπικά...
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14X21 • σελ. 320 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,94 €

MAPIA ΛAMΠA∆API∆OY-πOΘOY
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΛEΞH ΦEPA
Σ’ ένα αποµονωµένο νησί, στη δεκαετία του ’60, ένα νέο
κορίτσι ζει τον πρώτο του έρωτα. Ένα µυθιστόρηµα που µιλά
για την αγάπη και τον πόνο της αγάπης, για το εφήµερο, για το
χρόνο. H πρώτη τραυµατική εµπειρία, που θα πλουτίσει την
ηρωίδα, θα την οδηγήσει στην ωριµότητα και στην
αυτογνωσία.

ζωη σπυροπουλου
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ιριδασ
Τι σχέση µπορεί να έχει η Ίρις, ένα κορίτσι που µεγαλώνει σε
µια µικρή επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου τη δεκαετία του
1950, µε τον Κόκκινο φρούραρχο, τη ντουλάπα του και της
Ασφάλεια, µε τις δεσποινίδες Καρµπόν και τα Νερατζάκια, µε
τους Βασιλείς και τις άπορες κορασίδες; Με τα άδολα µάτια
της προσπαθεί να ερµηνεύσει τη µισαλλοδοξία και το
φανατισµό εκείνης της ταραγµένης εποχής, να περιγράψει τι
βλέπει, τι ζει, τι αγαπά και τι χάνει. Τα χρόνια περνούν, η Ίρις
µεγαλώνει, σπουδάζει, ερωτεύεται…

14X21 • σελ. 240 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 232 • τιμή 10,14 €

IOYΛIA ZANNAKH-ΛIAΛIOY
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΟΥΖΑ
Σε µια παρέα παιδικών φίλων ξαφνικά µπαίνει ένας
παρείσακτος µε άπειρα προβλήµατα. Μηχανόβιος.
∆ευτεροετής. Αγενής, επιθετικός και δύστροπος, αλλά
καθηλωµένος σε αναπηρική πολυθρόνα µετά από ένα
φοβερό ατύχηµα. Όλα όµως αλλάζουν όταν εκείνος γίνεται
µάρτυρας µιας πιθανής δολοφονίας και αναγκάζεται να
ζητήσει τη βοήθειά τους.

ΜΑΓ∆Α ΠΙΚΗ
ΣΥΝΘΙΑ

14X21 • σελ. 376 • τιμή 16,23 €

14X21 • σελ. 208 • τιμή 9,14 €

βραβειο ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ ΛOΓOTEXNΩN

ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΒΗΜΑΤΑ
O ήρωας αυτού του βιβλίου ούτε κακός µαθητής ήταν ούτε δεν
έπαιρνε τα γράµµατα. Απλώς και µόνο βαριόταν. Βαριόταν αφόρητα!
Σύντοµα όµως θα βγει από την απάθειά του, θα επιστρατεύσει όλη τη
φαντασία και την ενεργητικότητά του και, µέσα από διάφορες
περιπέτειες και αντίξοες συνθήκες, θα προσπαθήσει να βοηθήσει,
χωρίς να γίνει αντιληπτός, το µοναδικό άνθρωπο για τον οποίο
νοιάζεται στο σχολείο.

Πόσο ένα κορίτσι είναι διατεθειµένο να µοιράζεται την αγάπη
της µαµάς του µε έναν άντρα που δεν είναι πατέρας της;
Πόσο χρειάζεται ένα ψέµα στη ζωή ενός αγοριού που ζει
µόνο µε τον πατέρα του σε µια ξένη χώρα; Αυτά είναι µερικά
µόνο από τα ερωτήµατα που υφαίνουν τον καµβά της
ιστορίας της Σύνθιας και του Εµίλ.

ΚΙΡΑ ΣΙΝΟΥ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΕΜΑΜΕΝΕΣ
Η Βάλια γεννιέται στη Σοβιετική Ένωση, στην εποχή του
Στάλιν. Όταν ο πατέρας της εξορίζεται ως ανεπιθύµητος,
η Βάλια µαζί µε τη µητέρα της τον ακολουθούν στην
προπολεµική Ελλάδα. Εκεί τους περιµένουν άγνωστη
γλώσσα, άγνωστες συνήθειες, άγνωστα ήθη και έθιµα.
Ώσπου να προσαρµοστούν, ξεσπάει ο πόλεµος κι έρχεται
η Κατοχή. Ένα µυθιστόρηµα αυτοβιογραφικό, αληθινό και
συγκινητικό, από την πολυβραβευµένη πασίγνωστη
συγγραφέα.

θέματα... που λίγο πολύ
απασχολούν τον καθένα μας...

από 12 ετών
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ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΦΑΝΗ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ

14X21 • σελ. 152 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 9,46 €

Εικονογράφηση: Ελένη Ρουφάνη
Το μυθιστόρημα αυτό μας ταξιδεύει σε έναν από τους πιο
περιέργους, αντιφατικούς και ταυτόχρονα γοητευτικούς κόσμους.
Τον κόσμο της εφηβείας. Μέσα από τη σχέση της έφηβης Αλίκης
με το φανταστικό της φίλο, θα έρθουμε σε επαφή με τους
προβληματισμούς των εφήβων, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την
πραγματικότητα και την μετάβαση στον άχαρο κόσμο των ενηλίκων.
Και ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε γιατί η συγκεκριμένη
ηλικία είναι τόσο… παράλογη!
Ένα χαριτωμένο μυθιστόρημα για αυτούς που βρίσκονται τώρα
στην εφηβεία αλλά και για αυτούς που την έχουν αφήσει εδώ
και πολύ καιρό πίσω τους και θέλουν να την ξαναθυμηθούν…

ελεν μονταρντρ
Η ΑΤΖΕΝΤΑ

14X21 • σελ. 184 • τιμή 8,62 €

ΛENA MEPIKA
ΚΟΡΗ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥKAIPIAΣ

14X21 • σελ. 264 • τιμή 10,14 €

Μετάφραση: Νατάσσα Κοντογιάννη
Όταν ο Ζεραμί βρίσκει παρατημένη στη βιβλιοθήκη του σχολείου
του μια ατζέντα, δε φαντάζεται πως η ατζέντα αυτή μπορεί να
αλλάξει τη ζωή του. Σε ποιον – ή μάλλον σε ποια – ανήκει; Όσο
διαβάζει την ατζέντα, το ενδιαφέρον του για την ιδιοκτήτριά της
μεγαλώνει. Πρέπει να τη βρει, να τη γνωρίσει. Ίσως αυτό τον
βοηθήσει σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Ένα
μυθιστόρημα που αποκαλύπτει πως σκέφτονται τα κορίτσια μα και
τα αγόρια στα χρόνια της εφηβείας. Μια τρυφερή συγκινητική
ιστορία με πολλές ανατροπές, που διαβάζεται μονορούφι.

βραβειο AKA∆HMIAΣ AΘHNΩN ΓIA TO ΣYNOΛO TOY EPΓOY THΣ

∆άφνη και Αγγελική. Η καλή µαθήτρια και η επαναστάτρια.
Γνωρίζονται και γίνονται αχώριστες φίλες. Τόσο διαφορετικές,
αλλά κατά βάθος ίδιες. Με τσαµπουκά και ευαισθησία περνούν
µαζί την εφηβεία. Με διάβασµα και κοπάνες, κόντρες
µε τους καθηγητές και τους γονείς, πρώτα καρδιοχτύπια
και κρυφά ραντεβού.
Λίγο πριν από τα δεκαοχτώ, η ζωή είναι µπροστά τους!

MAPOYΛA KΛIAΦA
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠAPA∆EIΣO
EINAI MAKPYΣ
Μια αγγελία για αλληλογραφία σε ένα περιοδικό γίνεται η αφορµή
για τη δηµιουργία µιας ζεστής φιλίας ανάµεσα σε δύο δεκαπεντάχρονα κορίτσια. Ως τη στιγµή που ένα µυστικό σκιάζει τη σχέση
τους. Θα σταθεί άραγε αυτό αφορµή για να χαλάσει η φιλία τους;
Ένα σύγχρονο µυθιστόρηµα για το ευρύτερο εφηβικό κοινό που
θα ικανοποιήσει έως και τις πιο «ψαγµένες» και απαιτητικές
αναγνώστριές µας.

14X21 • σελ. 176 • τιμή 8,66 €

MAPIA KOKKINOY
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ TA 18

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

Η συγκλονιστική αφήγηση της φιλίας ανάµεσα σε µια Ελληνοπούλα
και µια συνοµήλική της Τουρκάλα, που παραλίγο να πουληθεί
από τον πατέρα της όταν ήταν µικρή.
Ένα συγκινητικό µυθιστόρηµα µε ανθρωπιστικό µήνυµα.

αλισ βιεϊρα
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑ-ΜΑΡΤΑΣ
Aπόδοση: Άλκη Ζέη
Η Μάρτα πιστεύει πως η Φλάβια, η µητέρα της, δεν την
αγαπάει. Η Φλάβια ζει κλεισµένη στο δωµάτιό της,
κλειδωµένη στο παρελθόν της, απόµακρη και αδιάφορη…
Η Μάρτα νιώθει πως στο σπίτι της υπάρχει ένα µεγάλο
µυστικό… Προσπαθεί να σπάσει το µυστήριο…
Η συγγραφέας, πολυβραβευµένη και µεταφρασµένη σε
πολλές χώρες. Για πρώτη φορά κυκλοφορεί βιβλίο της
στην Ελλάδα, σε απόδοση της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ.

από 12 ετών

14X21 • σελ. 120 • τιμή 7,65 €

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 280 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 8,62 €
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14X21 • σελ. 488 • τιμή 16, 16 €

14X21 • σελ. 400 • τιμή 14, 26 €

ANAΣTAΣIA TΣAΛ∆APH

Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣTIKA ENOΣ APXAIOY ΘPYΛOY
Μια συνηθισµένη ηµέρα η Αριάδνη, αντί να γυρίσει από το σχολείο στο σπίτι,
βρίσκεται σ’ έναν κόσµο που, ενώ βρίσκεται δίπλα µας, κάποιοι ψάχνουν
αιώνες να τον βρουν. Στον κόσµο αυτό οι αρχαίοι ελληνικοί µύθοι παίρνουν
σάρκα και οστά µπροστά στα έκπληκτα µάτια της. Μια συναρπαστική
περιπέτεια που ζωντανεύει τους αρχαίους ελληνικούς µύθους.

βαννα κεκατου
ΜΑΣΤΡΙΓΑΡΓΑΡΟΣ

συναρπαστικές
περιπέτειες...

OI ΓEYΣEIΣ ∆E ΘA ΞEXAΣTOYN ΠOTE

«Μουσική» επιµέλεια: Μάνος Σιφονιός
Μετά τη ∆ιατροφική Επανάσταση τα πράγµατα στη Χώρα του
Παντού έχουν αλλάξει. Συνθετικό κρέας, γλυκά σε σκόνες,
φρούτα σε χάπια. Κανείς δε θυµάται πια τις γεύσεις των
αληθινών φαγητών. Οι µόνοι που µπορούν να κάνουν κάτι είναι
οι γαστριµάγοι. Στο βιβλίο αυτό θα διαβάσετε τις περιπέτειες
του Μαστριγάργαρου και του Λιχουδολέοντα, δύο
γαστριµάγων που, µε τη βοήθεια της δαιµόνιας
δηµοσιογράφου Βιολέτας Θέρστι, τολµούν να αναµετρηθούν
µε τον πανούργο και κακούργο Τζανκ Φαστφαφούτη.
Μια σύγχρονη περιπέτεια µε θέµα τη διατροφή.

ΘΕΣΑΡ ΒΙ∆ΑΛ ΜΑΝΘΑΝΑΡΕΣ
Ο ΦΑΝ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ
Μετάφραση: Βασιλική Κνήτου
Κλείνοντας τα δεκατέσσερα ο Φαν θα βρεθεί στην
πρωτεύουσα της Κίνας, όπου θα δώσει εξετάσεις για
να γίνει αυτοκρατορικός υπάλληλος. Στην πρωτεύουσα
τον περιµένουν πολλές εκπλήξεις κι ακόµα περισσότερες
περιπέτειες. Ένα καλά κρυµµένο οικογενειακό µυστικό
θα επηρεάσει τη ζωή του. Εξαιτίας αυτού του µυστικού
– ή µήπως χάρη σ’ αυτό; – ο Φαν θα βρεθεί στο πλευρό
της Βασίλισσας των Πειρατών!

κιρα σινου
ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕNTAΓION
Eικονογράφηση: Bίκτωρ Σκούταρης
Aδειάζοντας τις τσάντες µε τα ψώνια που έφερε η µητέρα της
από το σούπερ µάρκετ, η Mαρίνα σαστίζει όταν ανακαλύπτει
εκεί ένα ασηµένιο µενταγιόν, που κάποιος, σίγουρα, το έχει
χάσει. Όµως ο ιδιοκτήτης δε βρίσκεται. Kι όταν τελικά η
Mαρίνα το φοράει στο λαιµό της φεύγοντας για µια εκδροµή
στην Kωνσταντινούπολη, δεν µπορεί, φυσικά, να προβλέψει
σε τι µεγάλες περιπέτειες θα την οδηγήσει αυτό το µικρό
κόσµηµα.

ΕΦΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΤΑΝ
Εικονογράφηση: Γιώργος ∆ηµητρίου
Οι δίδυµοι ήρωες, που είναι µεγαλωµένοι από cool γονείς
και έξτρα cool γιαγιά στο Ανθρωποχάταν, την πολιτεία του
Μεγάλου Μήλου, καταφέρνουν να πάρουν µέρος
σ’ έναν ξεχωριστό διαγωνισµό, το Σκεψαθώνιο. Αργότερα
προσλαµβάνονται από τη διοργανώτρια εταιρεία, την
Εγκεφαλοκαταιγίδα. Κι έτσι ξεκινάει η καταπληκτική
και υπερσύγχρονη περιπέτειά τους, µια περιπέτεια
µε ανορθόδοξη πλοκή και παράξενα περιστατικά.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ιερα κειμηλια του βυθου
Αρκετοί μήνες έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η Αριάδνη βρέθηκε στην πολυτάραη Ατλαντίδα, όπου οι ελληνικοί μύθοι πήραν σάκα
και οστά μπροστά στα μάτια της. Αυτή τη φορά ο υπέροχος και τόσο καλά κρυμμένος αρχαίος πολιτισμός την ταξιδεύει σε ακόμη πιο μαγικά
μονοπάτια. Μαζί με τον Νέαθ και τους νέους της φίλους ψάχνουν για χαμένα κειμήλια και έρχονται αντιμέτωποι με επικίνδυνους εχθρούς.
Οι αγαπημένοι μας ήρωες ξαφνιάζονται με τη δύναμη της ψυχής τους, ενώ παράλληλα δείχνουν δείγματα αληθινής φιλίας, θάρρους και
αυτοθυσίας. Η Αριάδνη βάζει τη ζωή της σε κίνδυνο, για να διατηρήσει ζωντανή τη μυστική ζωή του βυθού αλλά και τα ίδια της τα ιδανικά:
την ελευθερία και τη μοναδικότητα.
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... φαντασίας
και μυστηρίου

14X21 • σελ. 304 • τιμή 14,13 €

τΖενι-μαϊ νουγιεν
Η Πυλη των δρακων
Μετάφραση: Μίρκα Κονδάκη
Η Τζένι-Μάι Νουγιέν σαγηνεύει τους
αναγνώστες της με μια πολύχρωμη περιπέτεια
φαντασίας γεμάτη ξωτικά, δράκους και
μυστηριώδεις προφητείες, και με μια
συγκινητική ιστορία για τον αφανισμό των
δράκων. Ένα βιβλίο σαν ζωντανός θρύλος!

αννα μουζεβαλντ
ο φυλακασ τησ ερμιν

14X21 • σελ. 344 • τιμή 12,56 €

Οι Ερμίτεν είναι απόγονοι των ανθρώπων, δε ζουν όμως μαζί τους. Τι συνέβη και οι δυο
φυλές δεν μπορούν να συνυπάρξουν; Γιατί οι Ερμίτεν πιστεύουν ότι χωρίς τη βοήθειά
τους οι άνθρωποι θα καταστραφούν; Είναι πράγματι έτσι;
Ο Πολίτεν, ένας νεαρός Ερμίτεν που γεννήθηκε με ένα ιερό σημάδι στην παλάμη του
– που σημαίνει ότι είναι ο εκλεκτός των Θεών ώστε να γίνει μια μέρα φύλακας της Ερμίν–,
συνεχώς ρωτάει για τους ανθρώπους και θέλει να τους γνωρίσει.
Η επιθυμία του αυτή θα τον φέρει κάποτε στον κόσμο των ανθρώπων. Εκεί θα ζήσει
απίστευτες περιπέτειες και θα αντιμετωπίσει απρόσμενους κινδύνους. Θα καταφέρει
να επιστρέψει στον κόσμο των Ερμίτεν και να σώσει τη φυλή του, που απειλείται από
διάφορους εχθρούς; Μια συναρπαστική περιπέτεια με αλληγορικά στοιχεία και
καταιγιστική δράση.

σοφια παρασκευοπουλου
μυστηριο στο υπογειο του αρχοντικου
Η Μαργαρίτα, ο Αντώνης, η Ειρήνη και ο Λάκης μπλέκουν σε μια συναρπαστική περιπέτεια,
όταν προσπαθούν να εξιχνιάσουν το έγκλημα που έγινε στο εγκαταλειμένο αρχοντικό των
Κορδάτων. Το μυστήριο πυκνώνει καθώς οι έρευνές τους γίνονται αφορμή να ζωντανέψει
το παρελθόν του αρχοντικού και να αποκαλυφθεί το καλά κρυμμένο μυστικό του ιδιοκτήτη.
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη πιο πολύ όταν κάνει
την εμφάνισή της μια αδίστακτη σπείρα κακοποιών
14X21 • σελ. 344 • τιμή 12,56 €
που προσπαθούν να αποκτήσουν με κάθε τρόπο
αυτό που κρύβεται στο αρχοντικό...

γλυκερια καραγκουνη
το φυλαχτο του ποσειδωνα
Ο Χριστόφορος είναι ένας συνηθισμένος δεκατετράχρονος – αν εξαιρέσει κανείς τη
μυστηριώδη γέννησή του στον Όλυμπο. Ένας αλλόκοτος βαρκάρης θα τον μεταφέρει κάπου
στο Αιγαίο, σε μια παράξενη κατασκήνωση εφήβων που ήρθαν απ’ τον πλανήτη Ίωνα. Εκεί θα
ανακαλύψει πως ο ίδιος είναι μισός Ίωνας. Η κατασκήνωση όμως κινδυνεύει. Ο Χριστόφορος
είναι ο μόνος που μπορεί να βρει το φυλαχτό του Ποσειδώνα, να ανοίξει τη γαλαξιακή πύλη και
να σώσει τους καινούριους φίλους του. Μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη αγωνία,
καταιγιστική δράση, δυνατά συναισθήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις.

14X21 • σελ. 680 • τιμή 19,99 €

από 12 ετών
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από 12 ετών
βασιλησ χατζηβασιλειου
ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΒΟΥνο
ΒΡΑΒΕΙΟ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 5,07 €

ΒΡΑΒΕΙΟ εταιρΕιασ ελληνων λογοτεχνων

«Ένα πιστόλι µισοσκουριασµένο και γεµάτο λάσπες
ήταν ακουµπισµένο πάνω σε µια χωµατόπετρα.
Tροµαγµένοι, χωρίς κανείς να τολµά να το αγγίξει,
καρφώσαµε τα µάτια επάνω του. H ζέστη από την
έλλειψη του οξυγόνου και ο φόβος από το
απροσδόκητο εύρηµα, µας έβγαλαν γρήγορα έξω.
H απότοµη αλλαγή στο φως µάς τύφλωσε τα µάτια.
Kαθίσαµε παράµερα. Kοιταχτήκαµε µεταξύ µας, σαν
να θέλαµε να βεβαιωθούµε ότι ήµασταν εντάξει.
Eίχαµε γίνει και οι τέσσερις αγνώριστοι απ’ τη λάσπη
και τη µουντζούρα. Πήραµε το δρόµο για τα σπίτια
µας, µε τη σκέψη στο Tρύπιο βουνό, και τον εφιάλτη
του πιστολιού σφηνωµένο στο µυαλό µας...»

ΣEPTZIO MAPKI
Ο ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟΣ ΠINAKAΣ

14X21 • σελ. 120 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 320 • τιμή 10,14 €

Μετάφραση: Ελεάννα Φιλιππούση
Το σωτήριο έτος 1568, ο Βερνάρδος, ένα απλό αγόρι,
βάζει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή για να φέρει στο
φως ένα µυστηριώδες αντικείµενο, κατασκευασµένο
πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια από τον Ερµή τον
Τρισµέγιστο, τον πατέρα όλων των αλχηµιστών. Από
εκείνη την στιγµή ο Βερνάρδος θα βρεθεί στο
επίκεντρο της αιώνιας πάλης ανάµεσα στο καλό και το
κακό. Μόνο και µόνο επειδή ανακάλυψε τον
Σµαραγδένιο Πίνακα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

14X21 • σελ. 184 • τιμή 11,00 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 6,08 €

Μια ιστορία για τα παιδιά του πολέµου. Ένα
µυθιστόρηµα που θα είναι επίκαιρο όσο στον κόσµο
µας µαίνονται µάχες, όσο υπάρχουν παιδιά που δεν
µπορούν να µεγαλώσουν µε χαµόγελο και ελπίδα. Ένα
µυθιστόρηµα για την κοινωνική ευαισθητοποίηση
µικρών και µεγάλων.

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΦΑΝΗ
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Εικαστικά: Ελένη Ρουφάνη

ΣTAYPOΣ ΣTAYPI∆HΣ
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ αθωων
Ένα µυστικό, που τυχαία ανακαλύπτουν τρεις
µαθήτριες, τις αναγκάζει να εµπλακούν σε µια
περιπέτεια, όχι µόνο µακριά από τα σπίτια τους,
αλλά και πέρα από τα όρια των δυνάµεών τους.

αλεξησ Τοτσκασ
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ,
230 ετη φωτοσ µακρια
Ένας παράξενος επισκέπτης θα οδηγήσει την Κατερίνα
σ’ ένα διαπλανητικό ταξίδι. Σ’ έναν άλλο κόσµο, 230 έτη
φωτός µακριά, όπου θα επισκεφθεί τον πλανήτη Νου,
τον πλανήτη των Φιλοσόφων, τον πλανήτη των Τεχνών,
τον Ροζ πλανήτη… Θα ξαναζήσει το παρελθόν της. Θα
φανταστεί το µέλλον της. Θα βρει απαντήσεις στα
ερωτήµατα που την βασανίζουν. Μα πάνω απ’ όλα θα
µάθει να ακούει τη φωνή της καρδιάς της…

Στη σημερινή Αθήνα, οι ήρωες παλεύουν με το τέλος της εφηβείας και με την
κατάρα που βαραίνει την εποχή τους. Από το κέντρο της πόλης μέχρι της άκρη
του σύμπαντος, ταξιδεύουν σ’ έναν κόσμο όπου τα πάντα αναποδογυρίζουν.
Συνωμοσίες, καβγάδες, επικίνδυνες ενέδρες και φαντασιώσεις ζωντανεύουν
σε μια διαρκή σύγκρουση με την ταραγμένη κοινωνική πραγματικότητα και με
τις αποτυχημένες συμβάσεις της. Όχι, δε θα φοβηθούν, θα γελάσουν με τους αγέλαστους
θα τραγουδήσουν, θα ερωτευτούν, θα αγωνιστούν για τα όνειρά τους και θα το αλλάξουν το γκρίζο τοπίο του πλανήτη.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σειρα 18 Βιβλιων

15X22.5 • σελ. 434 • τιμή 15,21 €

EKTΩP MAΛO

15X22.5 • σελ. 416 • τιμή 16,23 €

Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ τησ ζεντα

15X22.5 • σελ. 388 • τιμή 16,74 €

αντονυ χοουπ χωκινσ

15X22.5 • σελ. 378 • τιμή 22,31 €

ιουλιοσ βερν

20.000 ΛΕΥΓΕΣ KATΩ AΠO TH ΘAΛAΣΣA
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣMOY ΣE 80 HMEPEΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙαρχου γκραντ
Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟΣ πλοιαρχοσ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟγκοφ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ νησι

ΧΩΡΙΣ ΟΙKOΓENEIA

MAPK TOYEΪN

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ KAI O ΦTΩXOΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΚ ΦIN
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ

ΣΕΡ ΑΡΘΟΥΡ ΚΟΝΑΝ ΝΤΟΪΛ
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ

Ο ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΚΡΙΣΤΟ

καρολοσ ντικενσ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ πολεων
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ιστορια
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣ∆OKIEΣ
ΔΥΣΚΟΛΟΙ Καιροι
η ζωη και οι περιπετειες του νικολασ νικλεμπι
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H σειρά που
δεν πρέπει
να λείπει
από καµία
βιβλιοθήκη

15X22.5 • σελ. 260 • τιμή 15,21 €

15X22.5 • σελ. 264 • τιμή 13,19 €

από 12 ετών

από 12 ετών

οι επιστήµες
συναντούν
τη λογοτεχνία!

14X21 • σελ. 144 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 312 • τιμή 15,21 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 10,14 €
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ζαν-ζακ γκρεφ
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ,
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Μετάφραση: Βίκη Σαµπετάι

νορτον τζαστερ
ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΦΑντασιασ
Μετάφραση: Mαρία Iωάννου

Το 1950, ο Αϊνστάιν είναι ήδη πολύ
διάσηµος. Εργάζεται στο πανεπιστήµιο
του Πρίνστον, στις ΗΠΑ. Γράφει στην
Πέγκι, µια Αµερικανίδα φοιτήτρια που τον
κατηγόρησε ότι αυτός εφηύρε την
ατοµική βόµβα. Της αφηγείται όλη του τη
διαδροµή ως επιστήµονα-ερευνητή και
ειρηνιστή. Της εξηγεί πώς και γιατί
συνεισέφερε στην κατασκευή της
βόµβας. Ύφος χιουµοριστικό, συχνά
αυτοσαρκαστικό, άλλοτε πάλι αφελές,
χωρίς καµία έπαρση. Ένα µαγευτικό
ταξίδι στη ζωή και το έργο του
ανυπέρβλητου επιστήµονα.

Ο Μίλο όλα τα βαριέται. Ώσπου, µια µέρα,
εµφανίζονται ξαφνικά στο δωµάτιό του τα
διόδια: τα ∆ιόδια της Φαντασίας.
Περνώντας τα, ο Μίλο θα περιπλανηθεί
στη Λεξικούπολη και στην Αριθµούπολη.
Θα επισκεφτεί το Νησί των Βιαστικών
Συµπερασµάτων, θα συναντήσει το
ρολογόσκυλο Τοκ που κάνει Τικ και θα
λάβει µέρος στη µάχη ανάµεσα στα
Γράµµατα και τους Αριθµούς. Και, µέσα
από το ταξίδι του, θα ανακαλύψει πως η
ζωή µόνο βαρετή δεν είναι. Αντιθέτως,
είναι πιο συναρπαστική κι από το πιο
συναρπαστικό µυθιστόρηµα, κι από το πιο
ευφάνταστο όνειρο!

ζακ τουντουζ
ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΟΥΣΕ
TA HΦAIΣTEIA
Aπόδοση: Kίρα Σίνου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο
νεαρός γλύπτης Mαρκ Φοντενέ πηγαίνει
να περάσει το καλοκαίρι του σ’ ένα
παραθαλάσσιο χωριό της Bρετάνης.
Mαθαίνει πως το µεσαιωνικό κάστρο, σ’
ένα νησάκι εκεί κοντά, έχει νοικιαστεί από
µυστηριώδεις ξένους. Σώζει από βέβαιο
πνιγµό την κοπέλα που µένει στο κάστρο.
Mα, καθώς η γνωριµία µε την κοπέλα
προχωράει, αρχίζουν να συµβαίνουν
πολλά περίεργα. Ένα βιβλίο επιστηµονικής
φαντασίας που βασίζεται σε µια θεωρία
που είναι πιθανό να µην αργήσει
να υλοποιηθεί.

Μ’ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

τιερι λενεν
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟ διαβολο
Mετάφραση: Mαρία A. Παπανδρέου
H Pοξάν το σκάει από το σπίτι της
για να πάει στον πατέρα της, αλλά
εκείνος λείπει! Tώρα, πού θα πάει;
Tυχαία γνωρίζει τον Nταβίντ, που την
παίρνει στο σπίτι του. Όταν η Pοξάν
ανακαλύπτει ότι ο Nταβίντ παίρνει
ναρκωτικά, θα προσπαθήσει να τον
βγάλει απ’ αυτή την κόλαση...

IOYΛIA ZANNAKH-ΛIAΛIOY
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΠΟΥ ερχεται κρυφα
Πάντα ένιωθαν σαν να είχαν δύο
πατρίδες: αυτή που κατοικούσαν και
εκείνη που ονειρεύονταν. Όταν
συλλαµβάνεται ο πατέρας ως
αντικαθεστωτικός, η µάνα, φοβισµένη,
βλέπει σαν µόνη λύση να περάσουν τα
τρία αγόρια της «κάτω στην πατρίδα».
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ
λογοτεχνικησ συντροφιασ

12X21 • σελ. 192 • τιμή 6,08 €

12X21 • σελ. 64 • τιμή 3,55 €

12X21 • σελ. 128 • τιμή 5,07 €

σειρα 3 βιβλιων

µαριαννα σπανακη
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ τιραντεσ
Το ξαφνικό ταξίδι του πατέρα στο Λονδίνο ανησυχεί
πολύ τον Μάκη. Μαθαίνοντας πως ο πατέρας του
έχει AIDS, ο Mάκης τον ακολουθεί στο Λονδίνο για
να βρίσκεται κοντά του. Εκεί, θα ζήσει από κοντά τα
προβλήµατα της ασθένειας, θα γνωρίσει µια άλλη
πόλη, θα συµφιλιωθεί όµως και µε την ιδέα πως, ό,τι
κι αν συµβεί, η ζωή συνεχίζεται…

από 12 ετών
N¤Ô

SF SAID
Βάρτζακ Πο

σειρα 2 βιβλιων

|

N¤· Û

ÂÈÚ¿

Εικονογράφηση: Dave McKean

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

ÈÚ¿

BPA
NΩN

HMIA
A∆

IO AK
BE

13.5X19 • σελ. 272 • τιμή 11,95 €

13.5X19 • σελ. 264 • τιμή 111,95 €

Σ AΘH

Βάρτζακ Πο
Αυτός ο γάτος πρέπει
να μάθει να πολεμάει

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

Δύο περιπετειώδη – αλλά
και τρυφερά – βιβλία για όσους
αγαπούν τις πολεμικές τέχνες
ή τις γάτες ή… και τα δύο.

Βάρτζακ Πο
γάτος εκτός νόμου
Ο μαχητής γάτος επιστρέφει

Μετάφραση: Αναστάσιος Αργυρίου, Νοέλα Ελιασά
Υπάρχουν Επτά Δεξιότητες που δίνουν
σε μια γάτα μεγάλη δύναμη και ο Βάρτζακ Πο
τις γνωρίζει όλες. Ξέρει να παλεύει, να κυνηγά,
να κινείται χωρίς να τον αντιλαμβάνεται κανείς.
Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Κοκαλιάρα
Σάλι, η λευκή γάτα, η αρχηγός της πιο μοχθηρής
συμμορίας της πόλης, γνωρίζει επίσης αυτές
τις Δεξιότητες. Γνωρίζει ακόμη περισσότερα
και από το Βάρτζακ. Και τώρα είναι αποφασισμένη
να τον πιάσει…
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τρυφερά, ερωτικά, συναρπαστικά, μαγικά,
χιουμοριστικά, πρωτότυπα,
δυνατά μυθιστορήματα
με ηρωίδες κορίτσια σαν εσένα!

Εφηβικά
μυθιστορήματα

Οι εικόνες είναι από το βιβλίο «Πώς να γίνεις ένα υπέροχο κορίτσι» της Ιρέν Κολάς.
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14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,09 €
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Κι αν μ’ αγαπαει στ’ αληθεια;
Το δαιμόνιο ντετεκτιβικό δίδυμο Θεοδώρα-Μίλτος
ξαναχτυπά! Μα τι πρεμούρα τους έπιασε τώρα να με στείλουν
διακοπές στη Μάνη, κοντά στον παππού; Και γιατί μου κάνουν
όλες αυτές τις κουφές ερωτήσεις;… Σύντομα η
δεκατετράχρονη Θεοδώρα θα αντιληφθεί ότι οι γονείς της
καίγονται να μάθουν τι τρέχει με τον παππού, που έχει
«σπιτώσει» μια Γεωργιανή μετανάστρια. Τι μέρος του λόγου
είναι αυτή η Ταμάρη; Έχει απλώς βρει καταφύγιο στο σπίτι
ενός φιλόξενου, συμπονετικού ανθρώπου, ή μήπως θέλει να
επωφεληθεί από την αδυναμία του, για να τον εκμεταλλευτεί
ή ακόμα και να τον «τυλίξει», όπως όλοι φοβούνται; Σε
συνεργασία με το Μίλτο, η Θεοδώρα θα βαλθεί να λύσει το
μυστήριο εξερευνώντας, κατασκοπεύοντας και χώνοντας τη
μύτη της παντού, ενώ ο έρωτας έχει στήσει παγίδα και στην
ίδια: ο Ευάγγελος – μέλλων γιατρός, παρακαλώ! – είναι
γοητευτικός και cool, αλλά, αλίμονο, Αλβανός… Ο έρωτας,
οι σχέσεις γονέων-παιδιών κάθε ηλικίας, ο ρατσισμός,
η ξενοφοβία, η στενομυαλιά και άλλα ακανθώδη σύγχρονα
θέματα θίγονται εδώ με τον γνωστό στακάτο και χιουμοριστικό
τρόπο της Λένας Μερίκα.

ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ EPΩTA

14X21 • σελ.128 • τιμή 7,61 €

Μπανάκι, φαγάκι, αλµύρα αιγαιοπελαγίτικη, παρέες, τσάρκα
στα στέκια της παραλίας – τελικά δεν περνάει κι άσχηµα
µε τη γιαγιά στην Πάρο η Φωτεινή. Ξαφνικά ο Τζουντ Λο –
ή ο σωσίας του; – σκάει µύτη µαρσάροντας στην προκυµαία
καβάλα στην πεντακοσάρα εντούρο του. Αυτό ήταν!
Η καρδούλα της 14χρονης αρχίζει να χτυπά στο ρυθµό
της «πειραγµένης» εξάτµισής του. Και η γιαγιά; Ποια
η θέση της κυρίας Κλαίρης, που δεν πολυαντέχει ευθύνες
και νταντέµατα; Πώς θα σαµποτάρει τον πρώτο – αλλά…
αταίριαστο – έρωτα της επαναστατηµένης νεαρής, τη στιγµή
που και η ίδια έχει µπει στο στόχαστρο του σκανταλιάρη
φτερωτού θεού; Ψάξε τη λύση στην αναζήτηση,
µ’ ένα… διπλό κλικ στον έρωτα!
14X21 • σελ. 176 • τιμή 8,12 €

ΜΕ ΚΥΜΙΝΟ ΚΑΙ AΓAΠH
επαινοσ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου
ΒΡΑΒΕΙΟ ιπεκτσι

Ο αδελφός της, φοιτητής στην Αγγλία, φέρνει στο σπίτι τους
την Τουρκάλα φίλη του. Η αδελφή της γνωρίζει τον άντρα της
ζωής της. Κι η Θεοδώρα παρακολουθεί τις αντιδράσεις των
γονιών της και… της Σµυρνιάς γιαγιάς της.

14X21 • σελ.256 • τιμή 9,86 €

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΣΑΚΗ
Η υπέροχη µελαχρινή που εµφανίστηκε στο σχολείο, µε το στιλπνό µαλλί, τα τεράστια µάτια
και τις χυτές γάµπες, έµοιαζε πολύ στη Μόνικα Μπελούτσι. Μα δεν ήταν αυτή! Ήταν
η µαµά του Σάκη, του συµµαθητή του Μίλτου και της Θεοδώρας. Ένας αέρας µυστηρίου
περιέβαλλε τη γοητευτική µητέρα του Σάκη, κάτι που τον έκανε να κλείνεται στον εαυτό του
και να φέρεται παράξενα. Ένα µυστικό υπονοµεύει τη ζωή µιας σύγχρονης οικογένειας.
Μια σειρά παρεξηγήσεων µε χιουµοριστικές ανατροπές δίνει αφορµή σε δυο πανέξυπνους
εφήβους να εισβάλουν δυναµικά στον κόσµο των ενηλίκων και να φέρουν τα πάνω κάτω.

SOS ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
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. Και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, απανωτές
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; Μήπως να δει με άλλο μάτι τη Δωροθέα, τη χοντρούλα συμμαθήτρια που όλοι
σνομπάρουν; Να πιάσει δουλειά ως... νταντά της Ματζίκας, 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; Μέσα από ευτράπελες, συχνά κωμικοτραγικές καταστάσεις, η Αναστασία αποκτά συνείδηση του εαυτού της και αυτοπεποίθηση,
κατορθώνοντας να αντιμετωπίσει την κρίση που βιώνει.
ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εφηβικά
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ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ
Μόνα και Πίγκι. Γνωρίζονται στο διαδίκτυο και αρχίζουν
να γράφουν όλα όσα τις απασχολούν, τις φοβίζουν
ή τις διασκεδάζουν. Μέιλ το µέιλ, αλήθειες και ψέµατα
µπερδεύονται γλυκά στη ανωνυµία της
µπλογκόσφαιρας. Ποιες είναι στ’ αλήθεια, όµως,
η µοναχική δεκατετράχρονη και η ροζ γουρουνίτσα;

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ KOΣMOY
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

Ο Στέφανος κι η Μαρία ονειρεύονται να γίνουν γιατροί,
και µάλιστα Γιατροί Χωρίς Σύνορα ή Γιατροί του
Κόσµου. Πριν όµως γίνει αυτό, η αρρώστια κι η ανάγκη
χτύπησαν την πόρτα τους. Κι έτσι ξεκίνησε µια κούρσα
αναµέτρησης µε το χρόνο, µε πολλές ανατροπές.
Θα την κερδίσουν;

14X21 • σελ. 184 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ.144 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 152 • τιμή 7,61 €

ΑΓΑΠΕΣ ΤΗΓΑΝΗTEΣ
EΠAI NOΣ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

Η Τίνα (ή Πατατίνα), Ελληνογερµανίδα φανατική
πατατοφάγος, πηγαίνει στο Αµβούργο να δει
τον άρρωστο παππού της κι εκεί, σχεδόν τυχαία,
ανακαλύπτει όλα τα οικογενειακά µυστικά και ψέµατα:
µια ξαδέρφη κι έναν ξάδερφο, µεγάλους έρωτες
και πονεµένες ιστορίες κι όλα, ψέµατα κι αλήθειες,
µπερδεύονται γλυκά στο κεφάλι της, σερβιρισµένα
µε λαχταριστές πατατούλες…

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ γυναικειασ λογοτεχνικησ συντροφιασ

Ναι, είναι αλήθεια. Σ’ εµάς τα κορίτσια αρέσουν οι
θαρραλέοι τύποι. Καµιά φορά όµως πέφτουµε έξω
στις εκτιµήσεις µας. Έτσι κι εγώ, ερωτεύτηκα έναν
Αλέξανδρο, που µου προέκυψε… Λάκης, τη στιγµή
που ένας Λάκης µε τ’ όνοµα – αλλά όχι µε τη χάρη –
επιζητούσε απεγνωσµένα τη φιλία µου. Τώρα, τρία
χρόνια µετά, µέσα από ένα ξεχασµένο ηµερολόγιο,
µαθαίνω επιτέλους την αληθινή ιστορία.
Αχ, Λάκη, πού να ’σαι;

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΓΑΠΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ!
Το θρυλικό ντετεκτιβικό δίδυμο Μίλτος-Θεοδώρα
ξαναχτυπά! Μα ποιος έχει βάλει στόχο τους
συνταξιούχους της ΔΕΗ; Πού χάθηκε ξαφνικά ο κύριος
Θύμιος από το σπα όπου παραθέριζε; Τον κατάπιαν
τα ιαματικά νερά; Και πώς μπορεί να δηλώνει μέσω
Ίντερνετ μπουχτισμένος από την πολλή αγάπη,
αγνοώντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες των δικών του
να τον εντοπίσουν; Ποιος ο ρόλος του μυστηριώδους
Σομαλού πιτσιρίκου κάπτεν Μπίλι; Τα λαγωνικά Mίλτος
και Θεοδώρα δε μασάνε. Για να συμβάλεις στη λύση
του μυστηρίου, πάρε θέση:
• Πιστεύεις στην καρπουζομαντεία;
• Συμφωνείς ότι η αληθινή αγάπη κάπως φέρνει
σε... πατάτα;
Αν απαντήσεις ναι, είσαι σε καλό δρόμο!

14X21 • σελ. 160 • τιμή 7,96 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 10,95 €

ΜΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΡΕΙΑ;
Μα έχει ο έρωτας γιατρειά; Όχι, δεν έχει. Η Θεοδώρα το ξέρει από πρώτο
χέρι. Απόδειξη, ο ερωτοχτυπημένος παππούς της. Να είναι ο έρωτας
αρρώστια; Υπάρχει άραγε ιός του έρωτα; Κι αν ναι, υπάρχει θεραπεία;
Υπάρχουν ειδικοί γιατροί; Ερωτολόγοι; Τέτοια κρίσιμα ερωτήματα καλείται να
απαντήσει το δαιμόνιο ντετεκτιβικό δίδυμο Μίλτος-Θεοδώρα, με κίνδυνο να
κολλήσουν τον ιό και οι ίδιοι – που λίγο ως πολύ τον κολλάνε!
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ανθουλα αθανασιαδου

… Αυτές οι διακοπές, απ’ τον παράδεισο που
ονειρευόµουν, έχουν καταντήσει κόλαση… Είναι
δυνατόν να πάω να ερωτευτώ το ίδιο αγόρι µε την
κολλητή µου;
Τέτοιες σκέψεις κάνει η Μακρίνα κι έχει χάσει τον
ύπνο της ένα αυγουστιάτικο βράδυ στη Σίφνο…
Αυτό που θα συµβεί όµως µε τον Μπεσό – το Γάλλο
που έχει κλέψει τις καρδιές της Ηλέκτρας και της
Μακρίνας – είναι τόσο αναπάντεχο, που κανείς
από τους τρεις δε θα µπορούσε να το φανταστεί
ούτε στα πιο απίθανα όνειρά του…

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ.160 • τιμή 9,14 €

ΤΟ ΦΙΛΙ ΠΟΥ ΚΑΙΕI

ΠΕΣ ΜΟΥ... ΠΟΣΟ M’ AΓAΠAΣ;
«Πώς είναι άραγε να είσαι ερωτευµένος;»
αναρωτιέται η Nτένια, και δε θ’ αργήσει να το
ανακαλύψει. Έρωτας όµως σηµαίνει µπέρδεµα,
ταραχή και αναστάτωση... Ποια είναι η µυστηριώδης
γυναίκα που ζωγραφίζε ο Oδυσσέας και στοιχειώνει
τις σκέψεις του; Kαι ποιος θα βοηθήσει την Nτένια
στις αγωνίες του πρώτου της έρωτα, τώρα που η
µαµά της είναι κι αυτή... ερωτευµένη; Πρωτόγνωρα
συναισθήµατα και σύγχυση. Πίσω όµως απ’ όλα
αυτά κρύβεται µόνο µια κραυγή: Πες µου...
πόσο µ’ αγαπάς;

H ∆άφνη είναι µόλις δεκαπέντε και δεν αντέχει
το γεγονός ότι θα αποκτήσει καινούρια αδελφή
από τον δεύτερο γάµο του µπαµπά της. Tο σκάει
από το σπίτι όπου µένει µε την µαµά και τον δεύτερο
άντρα της κι εξαφανίζεται. Ποιος θα αναστατωθεί
περισσότερο και ποιος θα βοηθήσει να βρεθεί
η ∆άφνη πριν να είναι αργά; H Aνέζα, η µητέρα της;
O πατριός της; Ή µήπως οι αδελφές της αδελφής
της, η Mοίρα και η Nεφέλη, οι µόνες που την
ξέρουν καλά; Ένα βιβλίο για τις σύγχρονες σχέσεις
που συγκινεί όποιον είναι ή αισθάνεται έφηβος.

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΥΚΟΥµαδεσ

14X21 • σελ.176 • τιμή 8,12 €

Eίµαι η Kλεοπάτρα και έχω ένα... χοντρό πρόβληµα.
H Έλενα, η κολλητή µου, λέει πως είµαι απλώς...
λιγάκι παχουλή, αλλά έχω ωραία µάτια και είµαι
γλυκιά...O αδελφός µου, πάλι, µε φωνάζει
χοντροπάτρα και κανείς µα κανείς εκτός απ’ την
Έλενα δε µιλάει για τα µάτια µου...
Ένα χιουµοριστικό εφηβικό µυθιστόρηµα
µε πρωταγωνιστές δύο κολλητές φίλες, τις
οικογένειές τους, τους φίλους τους, τα αγόρια που
τις ταλαιπωρούν και... µερικά παραπανίσια κιλά.
Αλήθεια, µπορούν λίγα κιλά να κάνουν
τόσο φοβερή ζηµιά;

14X21 • σελ. 56 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ.128 • τιμή 7,61 €

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ
THΣ A∆EΛΦHΣ MOY

ειρηνη
καµαρατου-γιαλλουση
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟµπιµπικια
∆εν είσαι εντάξει, κύριε καθρέφτη,
δεν είσαι εντάξει. Τα έχουµε πει τόσες
φορές οι δυο µας και τα έχουµε
συµφωνήσει. Τα αγόρια είναι όρνεα,
αλλά εµείς προσπαθούµε να µην τα
βρίζουµε. Αντίθετα, τους κάνουµε τα
γλυκά µάτια για να µας φλερτάρουν και
να έχουµε µετά να κοκορευόµαστε στις
φίλες µας. Όµως τώρα τελευταία µου
δείχνεις το πρόσωπό µου αλλιώτικο,
σαν να µην ισχύουν όλα αυτά. Πρώτα
απ’ όλα, τα µάτια µου. Είναι υγρά,
κόκκινα, και σαν να κοιτάζουν κάτι που
δεν υπάρχει µπροστά τους. Μάγουλα
ξαναµµένα και χείλη σιροπιασµένα.
Εδώ κι ένα µήνα µου δείχνεις την ίδια
φάτσα. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα
από την αρχή: Τον λένε Μίλτο...
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14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 264 • τιμή 10,14 €

Εφηβικά

MAPIA KOKKINOY
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ TA 18

ANNA ΓKEPTΣOY-ΣAPPH
Η ΑΛΛΗ ΦΩNH

∆άφνη και Αγγελική. Η καλή µαθήτρια και
η επαναστάτρια. Γνωρίζονται και γίνονται
αχώριστες φίλες. Τόσο διαφορετικές, αλλά
κατά βάθος ίδιες. Με τσαµπουκά και
ευαισθησία περνούν µαζί την εφηβεία.
Με διάβασµα και κοπάνες, κόντρες µε
τους καθηγητές και τους γονείς, πρώτα
καρδιο-χτύπια και κρυφά ραντεβού.
Λίγο πριν από τα δεκαοχτώ, η ζωή είναι
µπροστά τους!

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Για τη Μαρίνα η 3η Λυκείου δεν είναι µόνο
η χρονιά-ορόσηµο που θα κρίνει το µέλλον
της. Είναι και µια χρονιά συναισθηµατικών
ανησυχιών και διληµµάτων. Η Μαρίνα
θα αφουγκραστεί την «άλλη» φωνή
του εσωτερικού της κόσµου που θα
τη µεταµορφώσει από ευαίσθητη έφηβη
σε έναν ώριµο άνθρωπο.

MAPOYΛA KΛIAΦA
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
EINAI MAKPYΣ
Μια αγγελία για αλληλογραφία σε ένα
περιοδικό γίνεται η αφορµή για τη
δηµιουργία µιας ζεστής φιλίας ανάµεσα
σε δύο δεκαπεντάχρονα κορίτσια.
Ως τη στιγµή που ένα µυστικό σκιάζει
τη σχέση τους. Θα σταθεί άραγε αυτό
αφορµή για να χαλάσει η φιλία τους;
Ένα σύγχρονο µυθιστόρηµα
για το ευρύτερο εφηβικό κοινό που θα
ικανοποιήσει έως και τις πιο «ψαγµένες»
και απαιτητικές αναγνώστριές µας.

Ένα πέρασμα είναι. Μια αδιόρατη λεπτή γραμμή
ορίζει την ξεγνοιασιά και την παιδικότητα από
την εφηβεία. Η Αλίκη διασχίζει με ανάμεικτα
συναισθήματα αυτή την καθοριστική γραμμή.
Πού θα την οδηγήσει; Όνειρα, προσδοκίες,
πρωτόγνωρες εμπειρίες. Ο πρώτος ανεκπλήρωτος έρωτας. Η γεύση του πρώτου φιλιού
που τη σημαδεύει. Τα πρώτα καρδιοχτύπια.
Ένα βιβλίο γραμμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία
και προβληματισμό. Aπευθύνεται όχι μόνο
στους νέους αλλά και στους γονείς που
θέλουν να γνωρίσουν ό,τι συμβαίνει
στην ψυχή των παιδιών τους.

Mυρτω πιταουλη
το ημερολογιο
μιασ ανορεξικησ
Ένα βιβλίο για να κατανοήσουμε ότι η δίαιτα δεν είναι παιχνίδι και ότι η νευρική ανορεξία δεν είναι
αστείο. Μια διαφωτιστική και ιδιαίτερα επίκαιρη μαρτυρία, που διαβάζεται σαν μυθιστόρημα.
Μπαίνοντας στην εφηβεία, η ηρωίδα και συγγραφέας του βιβλίου δεν είχε μόνο τα συνηθισμένα
προβλήματα της ηλικίας αυτής. Είχε και να παλέψει με ένα θηρίο: τη νευρική ανορεξία.
Στο ημερολόγιό της εκείνης της εποχής κατέγραφε κάθε της σκέψη μα και όλη
την πορεία της στα βάθη της σοβαρότατης αυτής ασθένειας.

14X21 • σελ. 208 • τιμή 9,08 €

14X21 • σελ. 240 • τιμή 10,05 €

ποπη MΑΓΟΥΛΑ-ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
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Κωστούλα Τωμαδάκη

ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 10,14 €

«∆ε σου ’µοιασα, µαµά». Έτσι τελειώνουν οι καβγάδες
της Ρώξης µε τη µητέρα της για τους µέτριους
βαθµούς, τις παρέες της και τη µουσική που ακούει
στη διαπασών. Ίσως γι’ αυτό και δεν πιστεύει στα
παραµύθια για αγάπες και έρωτες, ακόµα κι όταν ο
έρωτας τη σηµαδεύει από τη διπλανή πόρτα. Ώσπου,
ξαφνικά, ο κόσµος της γυρίζει ανάποδα.

ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ χορό
Μάγδα και Ειρήνη: δυο κορίτσια που τα ενώνει
η δυνατή τους φιλία και η αγάπη τους για το χορό.
Γιατί και οι δύο μαθαίνουν μπαλέτο και ονειρεύονται
να γίνουν κάποτε σπουδαίες χορέυτριες. Οι δύο φίλες
μοιράζονται τις ανησυχίες, τις αγωνίες και τα
προβλήματά τους, μα και τις χαρές, τις ελπίδες,
τα όνειρά τους. Η γνωριμία τους με δύο αγόρια
θα τις αναστατώσει. Μια συγκινητική και αισιόδοξη
ιστορία για το χορό, τη δύναμη της φιλίας, την αγάπη. Ένα μυθιστόρημα για όλα
όσα απασχολούν τα κορίτσια σήμερα, γραμμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία.

ΑΝΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

14X21 • σελ. 224 • τιμή 9,86 €

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

Βραχεία λίστα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

εβελινε σταΪν-φισερ
Μ’ ΕΝΑΝ ΚΟΜΠΟ στο στοµαχι

σουζανε κελερ
ΜΕ E-MAIL ΣTON EB∆OMO OYPANO
Μετάφραση: Μαρία Σπανού

Tι είναι χειρότερο: να πρέπει να µετακοµίσεις σε καινούρια πόλη, µακριά από τους φίλους σου, ή να ανέχεσαι την γκρίνια της µαµάς και
τις τρέλες του µικρότερου αδερφού σου; Mετά το διαζύγιο των γονιών της, ήταν ανάγκη να συµβεί κι αυτό, σκέφτεται η Τσες. Tι άλλες
εκπλήξεις την περιµένουν άραγε; Kαινούριοι φίλοι, ένας γοητευτικός άγνωστος τον οποίο συναντά τις πιο ακατάλληλες στιγµές, µια
σελίδα στο ίντερνετ µε συµβουλές για αγχωµένους γονείς, µια αναπάντεχη γνωριµία µέσω υπολογιστή µε το Λούκας, ένα νεαρό
κολληµένο µε το σκάκι όπως κι εκείνη, µια φοβερή παρτίδα σκάκι που θα εξελιχθεί σ’ ένα µεγάλο έρωτα...
Tελικά, µεγάλο πράγµα η τεχνολογία!

14X21 • σελ. 184 • τιμή 8,12 €

∆εν είναι καθόλου εύκολο να είσαι δεκατριών, και αυτό
η Μόνα το ξέρει πολύ καλά! Συχνά αισθάνεται χαµένη,
∆ε νιώθει πουθενά άνετα – ούτε στο σπίτι της, ούτε µε
τον εαυτό της. Μια τέτοια µέρα συναντάει τυχαία τον
Πάτρικ, που της αρέσει από καιρό. Κι εκείνος τη ρωτάει
αν θέλει να πάνε µαζί για τρέξιµο. Η Μόνα δέχεται,
µ’ έναν κόµπο στο στοµάχι. Από τότε, ο Πάτρικ
κι η Μόνα κάνουν σχεδόν τα πάντα µαζί,
αλλά ο Πάτρικ είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις.
Ώσπου µια µέρα η Μόνα παίρνει τη δική της απόφαση.

14X21 • σελ. 144 • τιμή 9,64 €

Μετάφραση: Ιωάννα Μεϊτάνη
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14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,62 €

ΒΑΝΕΣΑ ΒΑΛΝΤΕΡ
ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ;
Μετάφραση: Mαρία Σπανού

περνιλα ολγιελουντ
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΕΡΩΤEYMENH
14X21 • σελ. 184 • τιμή 8,62 €

Μετάφραση: Μαρία Σπανού

Άντζελα Γκέριτς
ΦΙΛΙΑ, ΦΙΛΙΑ, φιλιά...
Μετάφραση: Μαρία Σπανού
Τι γίνεται όταν δυο κολλητές
φίλες ερωτεύονται το ίδιο αγόρι;
Απ’ όλα τα αγόρια του κόσμου,
η Φελίνε πήγε κι ερωτεύτηκε
τον Φάμπιαν, που δεν είναι
άλλος από τον αγαπημένο
της κολλητής της, της Κρις.
Πώς όμως να το εξομολογηθεί
στη φίλη της; Και τι να κάνει;
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα,
γεμάτο ανατροπές και
απαντήσεις σε θέματα
που απασχολούν κάθε κορίτσι.
Γραμμένο με χιούμορ από
τη συγγραφέα του Τολμάω...
ή δεν τολμάω;

Tο ζώδιό µου λέει ότι θα καταφέρω να κερδίσω τον
πρίγκιπα των ονείρων µου. Tον τυφλό πρίγκιπα ίσως, τον
Γιόναταν µε τίποτα! Tι βάσανο κι αυτό να είσαι ερωτευµένη
µε το πιο ωραίο αγόρι του σχολείου! «Έλα, ρε Nέλα», θα
πει η κολλητή µου η Tόβε. «Όλο γκρίνια είσαι!» Όλο γκρίνια
και όλο τύχη! Aπό τη µια γκάφα στην άλλη πέφτω. Kαι
µάλιστα στο σχολείο. Mπροστά στα µάτια των σπαστικών
συµµαθητών µου και εκείνου του εξυπνάκια του Mάρτιν,
που µε κοντράρει συνέχεια. ∆εν κοιτάει τη µούρη του
καλύτερα, ο γελοίος! Aχ, και να µε ερωτευόταν ο Γιόναταν!
Θα τους τάπωνα όλους! Λέτε να γίνει κάποιο θαύµα
στο πάρτι του σχολείου;

περνιλα ολγιελουντ
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ζηλιαρα
Μετάφραση: Μαρία Σπανού
Λες και δεν είχα ήδη αρκετά προβλήµατα, τώρα έχω να
σκάω και για το φίλο µου τον Μάρτιν και τις απιστίες του.
Ένα αγόρι βρέθηκε να µε κοιτάξει κι εµένα, και έπρεπε να
πέσει πάνω του αυτή η ψηλοµύτα, η «δεσποινίς Τέλεια»
Σοφία για να µου τον αρπάξει; Και µη µου πείτε ότι απλώς
ζηλεύω! Έχω και αποδείξεις: χαµόγελα και χαχανητά στο
σχολείο, βλέµµατα όλο σηµασία, και ποιος ξέρει τι άλλο
γίνεται πίσω από την πλάτη µου. Ο ίδιος βέβαια κάνει σαν
να µη συµβαίνει τίποτα, ο παλιοϋποκριτής! ∆ε θα τους
πιάσω όµως στα πράσα; Θα τους δείξω εγώ… Η συνέχεια
της ιστορίας της «αθεράπευτα ερωτευµένης» Κορνέλια
που έχει να αντιµετωπίσει όλα τα «δεινά»
του πρώτου έρωτα…

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

Μετάφραση: Mαρία Σπανού
Επιτέλους, εκδροµή! Η Πάουλα όµως προβληµατίζεται: να
πάει ή να µην πάει; Νιώθει πως όπου να ’ναι θα της έρθει
περίοδος και φοβάται πως αυτό θα συµβεί στην εκδροµή.
Όµως η κολλητή της, η Γιούντιθ, την πείθει, κι έτσι
ξεκινούν. Στην εκδροµή η Πάουλα γνωρίζει τον Ηλία, που
της αρέσει πολύ και φαίνεται να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν.
Ή µήπως είναι ιδέα της; Τη µέρα που πάνε περίπατο στο
βάλτο, γίνεται η καταστροφή: της έρχεται περίοδος!
Ένα βιβλίο για την πρώτη αγάπη, την πρώτη περίοδο µα
κυρίως για την αξία της φιλίας.

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

ουλρικε κουκερο
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τησ παοYλασ

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

∆εν υπάρχει τίποτα πιο ιερό για τη δεκαπεντάχρονη Κάρµεν από τον προσωπικό της χώρο.
Γι’ αυτό και θεωρεί πως είναι η µεγαλύτερη καταστροφή που µπορούσε να διανοηθεί,
όταν µια µέρα ανακαλύπτει ότι το ηµερολόγιό της έχει κάνει φτερά. Και µάλιστα ύποπτοι
θεωρούνται εκείνοι που δεν πρέπει να µάθουν τι συµβαίνει µέσα της: η µητέρα της,
η καλύτερή της φίλη, η φίλη του πατέρα της, αλλά προπάντων ο Ραούλ, εκείνο το ωραίο
αγόρι που πήγαινε παλιά στο σχολείο της. Η Κάρµεν συλλέγει πληροφορίες και συντάσσει
αναφορές για όλους τους ύποπτους. Στην πορεία την περιµένουν εκπλήξεις - όχι µόνο
σχετικά µε τους άλλους, αλλά και µε τον ίδιο της τον εαυτό…
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ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ;

14X21 • σελ. 264 • τιμή 9,13 €
14X21 • σελ. 144 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 184 • τιμή 9,04 €

14X21 • σελ. 240 • τιμή 8,62 €

Mετάφραση: Ρενάτα ∆εληµάρα

κερστιν γκιερ
ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΕΣ
Mετάφραση: Μαρία Σπανού
Η Σίσι είναι δεκατριών χρονών, ζωηρή στο σχολείο, σκράπα στα
Μαθηματικά αλλά και απίστευτα ερωτευμένη! Δυστυχώς όμως
ο Κόνσταντιν – το αγόρι των ονείρων της – δεν έχει μάτια παρά
μόνο για μεγαλύτερα κορίτσια με «εμπειρία». Τι ατυχία, γιατί
στο θέμα «φιλιά» η Σίσι έχει μαύρα μεσάνυχτα. Αποφασίζει λοιπόν
να κινήσει γη και ουρανό και ζητά βοήθεια από τον παιδικό της φίλο,
το Γιάκομπ, για να μαζέψει πληροφορίες από πρώτο χέρι…
Μια αστεία καλογραμμένη ιστορία αγάπης της επιτυχημένης
συγγραφέως Κέρστιν Γκίερ – βγαλμένη απ’ τη ζωή των σημερινών
κοριτσιών!

ιρεν κολασ
πωσ να γινεισ
ενα υπεροχο
κοριτσι!
17.5X25 • σελ. 72 • τιμή 12,05 €

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ

Η Κάθριν και ο Μάικλ γνωρίζονται σ’ ένα πάρτι και ο έρωτας
µεταξύ τους είναι κεραυνοβόλος. Έχουν µια τέλεια σχέση,
ώσπου φτάνει το καλοκαίρι, και οι δυο ερωτευµένοι
αναγκαστικά χωρίζουν. Ένα συγκλονιστικό µυθιστόρηµα για τον
πρώτο έρωτα, που θα το λατρέψει όποιος έχει ποτέ ερωτευτεί.
Έγινε µπεστ-σέλερ στην Αµερική και σε όποια άλλη χώρα
εκδόθηκε.

τζουντι µπλουµ
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ µαζι
Mετάφραση: Mόνικα Bαξεβάνη
Πρώτη µέρα στην Α΄ Γυµνασίου! Τρεις κολλητές φίλες, έτοιµες
για όλα: η έξυπνη και µεθοδική Ρέιτσελ, η πάντα λαίµαργη και
πάντα αισιόδοξη Στέφανι, η µικροκαµωµένη και πολύ
χαριτωµένη Άλισον. ∆εκάδες ερωτήµατα τις βασανίζουν:
Πώς θα τα πάµε µε τα µαθήµατα; Ποια αγόρια δείχνουν να
ενδιαφέρονται για µας; Τι να φορέσουµε στο πάρτι του
σχολείου; Πότε θα µας έρθει περίοδος; Ποια θα τα φτιάξει µε
τον κούκλο του σχολείου, τον Τζέρεµι; Άσε που και στα σπίτια
τους γίνεται χαµός! Προβλήµατα µε τους γονείς, τσακωµοί
µε τα αδέλφια, οικογενειακά µυστικά, ζήλιες και καβγαδάκια…
Και οι τρεις αναρωτιούνται: Θα τα καταφέρουµε µε όλα αυτά;
Και οι τρεις απαντούν: Ναι, αρκεί να είµαστε µαζί!

µπριζιτ σµατζα
Η ΑΛΗΘΕΙΑ... OΛOΓYMNH
Μετάφραση: Μαρία Παπαδηµητράκη
ΛOYIZ: H δυστυχία τού να έχεις δίδυµο αδερφό. Kαι µάλιστα το
Σαρλ. Eίναι ανόητος, αναίσθητος, φαντασµένος, µε µια γελοία
αλογοουρά που νοµίζει ότι τον κάνει να δείχνει µεγαλύτερος.
Θα ’θελε! Aκόµη δεν έχουµε κλείσει τα δεκατέσσερα.
Tσαντίστηκε τόσο όταν µε κάλεσε ο φίλος του ο Zοζέφ µαζί
τους στις διακοπές! ∆εν κατάλαβα, στην πλάτη του θα µε
κουβαλάει; Ή µήπως πιστεύει ότι δεν έχω καταλάβει ότι είναι
ερωτευµένος µε τη ∆άφνη, την ξαδέρφη του Zοζέφ;
Πόσο γελοία είναι τα αγόρια! Eκτός από το Zοζέφ, βέβαια...
Eίµαι σίγουρη ότι σ’ αυτές τις διακοπές θα περάσω
καταπληκτικά!
ΣAPΛ: H δυστυχία τού να έχεις δίδυµη αδερφή. Kαι µάλιστα
τη Λουίζ. ∆εν τρώει, δε χορεύει, δε γελάει, απεχθάνεται τα
πάρτι και την τηλεόραση και, το χειρότερο απ’ όλα, είναι
ερωτευµένη µε τον καλύτερό µου φίλο, το Zοζέφ. Ή νοµίζει ότι
δεν το ’χω καταλάβει; Mα τι του ’ρθε κι αυτουνού να την καλέσει
στο κάµπινγκ µαζί µας; ∆ε φτάνει που την ανέχοµαι στο σπίτι;
Άσε που δεν της έχω πει ακόµη την αλήθεια για το µέρος όπου
θα πάµε. M’ αρέσει που βάζει και µαγιό στο σακίδιό της...
Kάτι µου λέει ότι αυτές οι διακοπές θα ’ναι σκέτη καταστροφή!
∆ύο δίδυµα αδέρφια φεύγουν µαζί για διακοπές.
Σ’ αυτή την ιστορία υπάρχουν πολλά µυστικά και ψέµατα.
Όµως η αλήθεια θα λάµψει ολόγυµνη!...

Εικονογράφηση: Μαγκαλί Φουρνιέ
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Στο σπίτι μας ή στα σπίτια των άλλων, στο δρόμο, στο σχολείο ή στο εστιατόριο, καλό είναι
να ξέρουμε πώς να φερθούμε για να μη νομίζει ο κόσμος πως μπήκε στη μηχανή του χρόνου
και συνάντησε την κόρη του κυρίου Νεάντερταλ, την ανιψιά της κυρίας Κρο-Μανιόν!
Να λοιπόν ένας απλός οδηγός για σημερινά κορίτσια που θέλουν να ξέρουν πώς να φερθούν σε κάθε
περίσταση. Ένα διασκεδαστικό βιβλίο που θα σε βοηθήσει να νιώθεις άνετα και καλά με τον εαυτό σου,
και να κατακτήσεις το σεβασμό και τη συμπάθεια των άλλων!
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γιεργκ χαγκεµαν
ΛΙΖΑ+ΓΙΟΥΛιαν=

ΓΚΕΡΛΙΣ ΤΣΙΛΓΚΕΝΣ
WWW.FILAKIA.GR
Μετάφραση: Μαρία Σπανού

14X21• σελ. 192 • τιμή 9,13 €

Η Σάρα βρίσκεται στον έβδοµο ουρανό. Είναι
πολύ ερωτευµένη µε το Νίκολας, κι οι δυο τους
αποτελούν το τέλειο ζευγάρι. Ή µήπως όχι;
Η Σάρα ανακαλύπτει ένα site στο οποίο
γνωρίζει τον coolboy και αρχίζει να µιλάει µαζί
του στο chatroom, χωρίς βέβαια να δώσει
τα πραγµατικά της στοιχεία. Σιγά σιγά
η κατάσταση µπερδεύεται: η Σάρα δεν ξέρει
αν συνεχίζει να της αρέσει ο Νίκολας ή αν έχει
ερωτευτεί τον coolboy. Αποφασίζει λοιπόν να
τον συναντήσει! Ένα σπαρταριστό µυθιστόρηµα
µε ιδιαίτερο χιούµορ και πολλές ανατροπές.

14X21 • σελ. 144 • τιμή 8,62 €

Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη
Μένουν σε απέναντι πολυκατοικίες, αλλά δεν
έχει τύχει να συναντηθούν. Πηγαίνουν στο ίδιο
σχολείο, αλλά δεν έχει τύχει να προσέξει
ο ένας τον άλλο. Μια νύχτα όµως ο Γιούλιαν
την βλέπει τυχαία από το παράθυρό του.
Την ερωτεύεται. Την παρακολουθεί κάθε
βράδυ. Κι έπειτα…τη βλέπει στο σχολείο.
Θα τολµήσει να της µιλήσει;

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΟΡΟΥΝΤ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΧΩ ΑΙΜΑ!

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,08 €

14X21 • σελ. 144 • τιμή 8,62 €

Μετάφραση: Άννα Παπακωνσταντίνου
Υπάρχει χειρότερος εφιάλτης από το να σου
έρθει για πρώτη φορά περίοδος ενώ είσαι
διακοπές µε ξαδέλφια, θείους και τη γιαγιά;
Αυτό ακριβώς συνέβη στην ηρωίδα
του βιβλίου! ∆εν θέλεις να µάθεις
πώς τα έβγαλε πέρα;
Ένα βιβλίο για την πρώτη περίοδο,
µα και για ό,τι σηµαίνει να είσαι στην εφηβεία.

αντζελα γκεριτσ
ΤΟΛΜΑΩ... Ή ΔΕΝ ΤΟΛMAΩ;

μπεατε ντουλινγκ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;
ΦΥΓΑΜΕ!
Μετάφραση: Χρυσούλα Βαρδή
Όλα τα κορίτσια του σχολείου είναι
τσιμπημένα με τον κύριο Σέφερ,
το γυναστή των αγοριών.
Το ίδιο και η Τάνια...
Τρία κορίτσια, ένας καθηγητής,
αρκετά αγόρια, πολλές παρεξηγήσεις.
Ένα εφηβικό μυθιστόρημα με χιούμορ
και σασπένς.

14X21 • σελ. 160 • τιμή 8,12 €

Μετάφραση: Mαρία Σπανού
Η Μπόνι είναι στα µαγαζιά µε την Βίβιαν, την
καλύτερή της φίλη, και τη βοηθάει να διαλέξει
ρούχα για το αποψινό πάρτι που θα γίνει σπίτι
της – κρυφά από τους γονείς της, αφού αυτοί
λείπουν. Η Μπόνι, όµως, είναι βιαστική γιατί
έχει ένα ραντεβού. Μόλις που προλαβαίνει να
πάει στη γωνία όπου είχε πέσει πάνω σ' εκείνο
το ωραίο αγόρι. Και, όντως, µετά από λίγο τον
βλέπει να περνάει. Στο µεταξύ την έχει
προλάβει η Βίβιαν. Τώρα τι να κάνει; Να τρέξει
πίσω του και να του πιάσει κουβέντα για κάτι
άσχετο; Ή να το αφήσει για µια άλλη φορά;
Από το σηµείο αυτό το βιβλίο συνεχίζεται µε
δύο διαφορετικές εκδοχές!
Eσύ θα διαλέξεις ποια προτιµάς...

132

Εφηβικά

N¤Ô

ΡΟΜΠΙΝ ΠΑΛΜΕΡ

Με εκτίμηση
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AKA χρονιά, η Λούσι Μπ. Πάρκερ
Όταν οι κολλητές της την παρατάνε λίγο πριν ξεκινήσειEIηOσχολική
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!

MIA
∆H

ΘH
ΣA

14X21 • σελ. 264 • τιμή 10,95 €

ΣυνΗθισμένο κορίτσι
εναντίον σούπερσταρ

N¤· ÛÂÈÚ¿

Πρώτο φιλί
14X21 • σελ. 256 • τιμή 10,95 €

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. Μέχρι 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
να 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...

ΧΕΡΜΙΕΝ ΣΤΕΛΜΑΧΕΡ
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ή΄ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
Η Μίρα πλήττει θανάσιμα στο Χέλενμπουργκ. Της λείπει πολύ η παλιά ζωή της και κυρίως
οι γκραφιτάδες φίλοι της. Άσε που, εκτός από την Κάρο, στο Χέλενμπουργκ φαίνεται να
υπάρχουν μόνο ψώνια, όπως η φαντασμένη Αμάντα. 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...

ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
Μυθιστόρημα για εφήβους και όχι μόνο

Εικονογράφηση: Μπάυρον Καλομαμάς
Βραβείο Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

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. Άγχος, Βαρεμάρα, Γονείς, Δίαιτα, Έρωτας, Ζήλια, Ήρωας,
Θάνατος, Ίντερνετ, Καθηγητές, Λύπη, Μοναξιά, Ναρκωτικά, Ξύρισμα, Όνειρα, Πενθήμερη,
Ρούχα και Ρατσισμός, Σεξ, Τηλέφωνο, Ύψος, Φιλία, Χορός, Ψέματα, Ωριμότητα. 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.
Ένα μυθιστόρημα βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο της Μάγιας Δεληβοριά,
που τιμήθηκε με το Β’ Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου 2008 και με εύφημη μνεία
Θεατρικού Έργου 2008 από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,95 €

14X21 • σελ. 216 • τιμή 9,46 €

Μετάφραση: Λίλιαν Τσιαβού

ΒΡΑχεια λιστα Λογοτεχνικών
Βραβείων «Αναγνώστη»

από
15 ετών
λογοτεχνία µε χιούµορ, φαντασία,
ευαισθησία και ειλικρίνεια για αναγνώστες
που ετοιµάζονται να ταξιδέψουν
στον ωκεανό της λογοτεχνίας για µεγάλους
H εικόνα είναι από το εξώφυλλο του βιβλίου
της Μαρίας Ρουσάκη «Άκου το ρυθμό».

από 15 ετών
ANNA ΓKEPTΣOY-ΣAPPH
Η ΑΛΛΗ ΦΩΝΗ

Για τη Μαρίνα η 3η Λυκείου δεν είναι µόνοη
χρονιά-ορόσηµο που θα κρίνει το µέλλον της.
Είναι και µια χρονιά συναισθηµατικών ανησυχιών
και διληµµάτων. Η Μαρίνα θα αφουγκραστεί την
«άλλη» φωνή του εσωτερικού της κόσµου που
θα τη µεταµορφώσει από ευαίσθητη έφηβη σε
έναν ώριµο άνθρωπο.

ΕΛΠΙΔΑ ΙΣΜΑΗΛ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
πάντα τελευταία
Η δεκαεπτάχρονη Τζένα βιώνει δύσκολα την
εφηβεία της. Οι καθημερινές εντάσεις μέσα στην
οικογένεια, τα προβλήματα στο σχολείο,
η αποκάλυψη της υιοθεσίας της και μια σειρά
από συγκλονιστικά γεγονότα την οδηγούν σε ένα
δρόμο καταστροφικό. Πολλά πρόσωπα περνούν
από τη ζωή της και αφήνουν τα ίχνη τους. Το πιο
βαθύ σημάδι όμως θα το αφήσει ο Νικόλας,
ο μεγάλος της έρωτας. Θα έρθει ωστόσο
η στιγμή που θα πρέπει να κάνει τις επιλογές της,
όσο δύσκολες κι αν είναι αυτές.

ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ
ΑΓΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Σε µια επαρχιακή πόλη, ένας δεκαπεντάχρονος
έφηβος, άριστος µαθητής, από εύπορη
οικογένεια, µε πολλούς φίλους, ανοίγει το
παράθυρο του σχολείου και πέφτει στο κενό.
Γιατί; Η αστυνοµική έρευνα δεν καταφέρνει να
δώσει µια πειστική απάντηση. Την απάντηση,
έστω και έµµεση, θα µας τη δώσουν δύο
µαρτυρίες: του φιλόλογου καθηγητή και της
Αντριάνας, συµµαθήτριας και φίλης του
αυτόχειρα. Και οι δυο αφηγητές, καθένας από
τη δική του οπτική γωνία, επιχειρούν να
ανασυνθέσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν
της αυτοκτονίας.

λενα καπνια-αραποσταθη
διπλα στην ιδια θαλασσα

14X20,5 • σελ. 288 • τιμή 10,95 €

Το μυστήριο της εξαφάνισης ενός ζευγαριού
σε ένα μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί μετατρέπει
τις διακοπές τριών κοριτσιών σε μια απίστευτη
περιπέτεια. Μια σειρά από ερωτήματα που

14X20,6 • σελ. 216 • τιμή 9,86 €

14X21 • σελ. 320 • τιμή 12,05 €

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,13 €

14X21• σελ. 392 • τιμή 15,21 €

14X21 • σελ. 136 • τιμή 7,61 €

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

γεννιούνται μέσα από περίεργα γεγονότα
οδηγούν στην αποκάλυψη μιας συγκλονιστικής
ιστορίας που ξεκινάει από πολύ παλιά και
εξακολουθεί να στοιχειώνει τη ζωή του τόπου και
αυτών που ζουν δίπλα στην ίδια θάλασσα.

ΚΙΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ;
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ...
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από το «δεν
μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα». Φυσικά και
μπορώ. Το κάνω ήδη με μεγάλη επιτυχία και θα
συνεχίσω να το κάνω. Πολύ θα ήθελα να πίστευα
στη μία και μοναδική αγάπη και στο ότι ο
καθένας βρίσκει μία και μόνη φορά στη ζωή του
«το άλλο του μισό». Όμως δεν το πιστεύω.
Πιθανόν να μην είμαι τόσο ρομαντική όσο
κάποιοι άλλοι, γιατί είμαι βέβαιη ότι εκεί έξω
υπάρχει σίγουρα για μένα κάποιος καλύτερος
και καταλληλότερος απ’ ό,τι εσύ. Απλά δεν τον
έχω συναντήσει ακόμα. Και μέχρι να τον
συναντήσω, δεν μπορώ παρά να ανακυκλώνω
στο μυαλό μου τη δική μας ιστορία.

ΛΕΝΑ ΚΑΠΝΙΑ-ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
Μπορούν τα ρομπότ να αντιληφθούν τι σημαίνει
φιλία, καθήκον, αυταπάρνηση; Να έχουν
αίσθηση του χιούμορ; Να ερωτεύονται;
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τις
δυνατότητες και τα όρια της τεχνητής
νοημοσύνης.
βραχεια λιστα Λογοτεχνικών Βραβείων
περιοδικου «Αναγνώστη»

ΛΟϊΣ ΛΟΟΥΡΙ
Ο ΔΩΡΗΤΗΣ
Mετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος
Ο Τζόνας ζει σε έναν φαινομενικά ιδανικό
κόσμο: έναν κόσμο δίχως συγκρούσεις,
φτώχεια, ανεργία, διαζύγια, αδικία ή ανισότητα.
Στα δώδεκά του χρόνια, κατά τη διάρκεια της
επίσημης τελετής, ο Τζόνας θα ενημερωθεί για
τον μελλοντικό του ρόλο στην κοινότητα. Δε
γνωρίζει ακόμα ότι είναι ξεχωριστός. Ο ρόλος
που θα αναλάβει θα τον κάνει να αναθεωρήσει
τα πάντα και θα κληθεί να δράσει ρισκάροντας
τη ζωή του.

14X21 • σελ. 224 • τιμή 12,0,5 €
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από 15 ετών
BAΣIΛHΣ ΠAΠAΘEO∆ΩPOY
ΧΝΟΤΑ ΣΤΟ TZAMI
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ «∆ΙΑΒΑΖΩ»
ΕΠΑΙΝΟΣ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

14X21 • σελ. 280 • τιμή 12,17 €

Σε µια πανικόβλητη πόλη, που ζει και κινείται υπό την απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων, όπου οι
πάντε και τα πάντα παρακολουθούνται από τις Αρχές µε κάµερες και όπου η πραγµατικότητα αρκετά
συχνά δεν είναι αυτή που δείχνει, ο δεκαεννιάχρονος φοιτητής Άλεκ βιντεοσκοπεί άθελά του ένα
εγκληµατικό γεγονός. Η Σιµόν, η αινιγµατική συµφοιτήτριά του, εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη.
Το βίντεο του Άλεκ εκθέτει τις αρχές, που αναζητούν αυτόν που το τράβηξε. Ο πατέρας του Άλεκ
ανακαλύπτει συµπτωµατικά τι συµβαίνει, και αναρωτιέται για το τι πρέπει να κάνει. Ένα νεανικό
αστυνοµικό µυθιστόρηµα, επίκαιρο όσο ποτέ. Μέσα από σασπένς και συνεχείς ανατροπές,
ο αναγνώστης προσπαθεί και αυτός µαζί µε τον ήρωα να αναζητήσει
την αλήθεια. Και παρ’ όλο που νιώθει να παρακολουθείται
και βιώνει διαρκώς µια ατµόσφαιρα φόβου, ίσως τελικά να τη βρει.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
Η΄ η βιβλοσ τησ αμφιβολιασ

14X21 • σελ. 272 • τιμή 12,17 €

ΝΤΟΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΙΟΥ
ΓΚΑΤΕΡ

14X21 • σελ. 424 • τιμή 16,23 €

Το βιβλίο αυτό δεν έχει σχέση µε το ψάρεµα. Το βιβλίο αυτό µιλά για ένα άλλο βιβλίο. Για ένα βιβλίο
µαγικό και παµπάλαιο, που µπορεί να χαρίσει στον κάτοχό του δύναµη πέρα από κάθε φαντασία.
Κυρίως όµως µιλά για ένα παιδί, που στην προσπάθειά του να φέρει ξανά την ευτυχία στην οικογένεια
του, θα βιώσει πράγµατα παράξενα και θαυµαστά. Θα µπει σε στοιχειωµένα σπίτια, θα διασχίσει θολούς
ωκεανούς, θα τα βάλει µε απόκοσµα ασκέρια και γενικά θα µπλέξει σε περιπέτειες από εκείνες που αν
δεν αντέχεις τις συγκινήσεις, είναι καλύτερο να τις διαβάζεις παρά να τις ζεις...
Επισκεφθείτε και τα sites του συγγραφέα: www.pestrofa.com
http://pestrofa.blogspot.com
ΒΡΑΒΕΙΟ κυκλου ελληνικου παιδικου βιβλιου

Νύχτα στην καφετέρια του «Τζίµη». Ο δεκαοκτάχρονος Αλέξανδρος ∆αµιανός σκιτσάρει το πρόσωπο
του άγνωστου άντρα που κάθεται απέναντί του. ∆υο σκοτεινοί τύποι πλησιάζουν και λένε κάτι στον
άγνωστο. Αυτός τους ακολουθεί έξω. Ο Αλέξανδρος βλέπει ένα πιστόλι. Ή µήπως του φάνηκε;
Εγκλωβισµένος σε ένα περιβάλλον που δεν τον χωράει, ανάµεσα σε έναν πατέρα που αντιστρατεύεται
τα όνειρά του και τον δύσκολο έρωτά του για την ωραία Ιζαµπέλλα, ο Αλέξανδρος αρχίζει να ψάχνει,
καρέ καρέ, την αλήθεια. Η πραγµατικότητα όµως είναι πολύ
πιο επικίνδυνη από τα κόµικς…

N¤Ô

N¤· ÛÂÈÚ¿ BIG BANG BOOKS

Σειρα 2 βιβλιων

Η σειρά Big Bang Books αγκαλιάζει σύγχρονα μυθιστορήματα που απευθύνονται
σε νεαρούς αναγνώστες, κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον τους και τροφοδοτούν
τους προβληματισμούς τους γύρω από θέματα που τους απασχολούν.

N¤· ÛÂÈÚ¿

BPAB
N
NΩ

Είχα πεθάνει; Αυτό αναρωτιόμουν.AK
Μάλλον
είχα πεθάνει. Ή έβλεπα ένα όνειρο. Βρισκόμουν με την πλάτη
A
EIO κάτω. Σε νοσοκομείο ήμουν, δε χωρούσε αμφιβολία. Όλοι φορούσαν
κολλημένη στο ταβάνι και κοίταζα
άσπρες μπλούζες και είχαν περικυκλώσει κάποιον, τον οποίο απομάκρυναν προτού προλάβω να δω ποιος
ήταν. Τώρα,ή αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ και μόλις είχα πεθάνει ή υπήρχε κάποια άλλη λογική εξήγηση
για την πλάτη μου στο ταβάνι και θα την έβρισκα από στιγμή σε στιγμή. Και τότε μου ήρθε μια καταπληκτική
ιδέα: να γίνω φύλακας άγγελος. Ποιανού; Δεν ξέρω. Πώς; Δεν ξέρω. Ξέρω όμως το γιατί: Γιατί μπορώ!
Ένα βιβλίο για όσα ανεξήγητα αξίζει να εξηγηθούν μα και για όσα
δε χρειάζονται καμία εξήγηση. Ένα καθηλωτικό και βαθιά
συγκινητικό μυθιστόρημα για την αξία
και τη μοναδική δύναμη της ζωής.

MIA
∆H Σ

AΘH

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ
ΑΚΟΥ ΤΟ ΡΥΘΜΟ

Η Χριστιάννα λατρεύει το χορό, μα έχει χάσει το ρυθμό της: το βηματισμό της προς τον έρωτα, τη φιλία,
την ίδια τη ζωή. Νόμιζε ότι τα είχε όλα υπό έλεγχο, πίστευε πως μπορούσε να τα καταφέρει ολομόναχη.
Άλλωστε ο χορός τής έδινε την ψευδαίσθηση της σταθερότητας. Μέχρι που «παραπάτησε» και έχασε την
ισορροπία της. Η Χριστιάννα βρίσκεται στην Εντατική, χωρίς κανείς να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί.
Πέντε πρόσωπα από το περιβάλλον της, με πέντε διαφορετικές απόψεις, εξομολογούνται μιλώντας γι’
αυτήν. Το μυστήριο της όμορφης δεκαεφτάχρονης συνδέει τους πέντε αφηγητές. Και η κάθε αφήγηση
ξετυλίγει όλο και περισσότερο το νήμα της ζωής αυτού του παράξενου, μελαγχολικού κοριτσιού.
Ένα δυνατό μυθιστόρημα για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μοιραίες αποφάσεις
που καθορίζουν το μέλλον μας.

14X21 • σελ. 128 • τιμή 8,46 €

14X21 • σελ. 208 • τιμή 10,95 €

ΜΑΓΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΜΟΥ

Οι εικόνες είναι του Clive Barker από τα βιβλία του «Abarat» και «Abarat II».

μοναδικές ιστορίες γεμάτες περιπέτεια για ατρόμητους αναγνώστες

περιπέτειες και λογοτεχνία του φανταστικού
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KΛAΪB MΠAPKEP
ΑΒΑRAT

15X22.5 • σελ. 448 • τιμή 30,43 €

15X22.5 • σελ. 624 • τιμή 32,97 €

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ έναν κόσµο
όπου ο χρόνος είναι χώρος, ξεκίνησε
ένα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία…
Περιπλανηθείτε στη µαγική χώρα του
Άµπαρατ, του αρχιπελάγους όπου κάθε
νησί είναι και µια ώρα της ηµέρας…

ΑΒΑRAT ii

Mετάφραση: Mαίρη Περαντάκου-Kουκ
Eικονογράφηση του συγγραφέα
Η 15χρονη Κάντι θα ξεκινήσει ένα επικό ταξίδι που
θα αλλάξει για πάντα τη βαρετή ζωή της. Η µοίρα
την ρίχνει σ’ έναν ξεχασµένο µαγικό κόσµο. Θα
περιπλανηθεί σε άγνωστες θάλασσες και στα 25
νησιά του Άμπαρατ.

µερεσ µαγειασ, νυχτεσ πολεµου
Mετάφραση: Mαίρη Περαντάκου-Kουκ | Eικονογράφηση του συγγραφέα
Οι περιπέτειες της Κάντι στο θαυµαστό κόσµο του Άµπαρατ γίνονται όλο και
πιο παράξενες… Εκείνη και οι σύντροφοί της θα πρέπει να βιαστούν, αν θέλουν
να σωθεί η Κάντι από τον Κάριον και να λύσει το µυστήριο που σκεπάζει το
παρελθόν της, προτού συγκρουστούν η Μέρα µε τη Νύχτα κι επικρατήσει
στα νησιά του Άµπαρατ το Απόλυτο Μεσονύχτιο.

Το πρώτο µέρος µιας µαγευτικής τετραλογίας.
Μαγεία, µυστήριο και φανταστικά πλάσµατα σε µια
συναρπαστική περιπέτεια γραµµένη από έναν
κορυφαίο συγγραφέα. Μια µοναδική ιστορία σε µια
καταπληκτική έκδοση µε πάνω από 100 έγχρωµες
εικόνες ζωγραφισµένες από τον συγγραφέα.

γιωργοσ και κλαιρη προκοπιου
τα παιδια των ΦΥΛΑΧΤΩΝ

14X21 • σελ. 144• τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 176• τιμή 8,12 €

σειρα 4 βιβλιων
Eίναι όµορφοι, έξυπνοι, δραστήριοι. Tους συναντάς στο σχολείο
και στο φροντιστήριο. Nτύνονται µοντέρνα, κάνουν αθλητισµό,
µιλούν µε τις ώρες στο κινητό, τους αρέσει η διασκέδαση και η
περιπέτεια. Eρωτεύονται και κάνουν πλάκες µεταξύ τους.
Tσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν όπως όλοι οι φίλοι. Mέχρι εδώ
καλά; Σούπερ! Eίναι τα παιδιά των φυλαχτών, µια παρέα εφήβων
όπως η δική σας. Για να τους αναγνωρίσετε, αρκεί µόνο να
προσέξετε τα φυλαχτά που φοράνε. Kάθε ένα κρύβει και το κλειδί
για µια συναρπαστική περιπέτεια. Aκολουθήστε τους!
Όταν βρίσκονται όλοι µαζί, γίνεται πάντα χαµός! H Έλενα,
ο Aλέξης, ο Σπύρος, η Kέλη και ο Γιώργος, κολλητοί φίλοι, ξέρουν
πώς να περνάνε καλά: βόλτες για καφέ, εκδροµές, πειράγµατα και
αστεία, έρωτες και αντιζηλίες, το κλασικό «θάψιµο» των ξενέρωτων
συµµαθητών... Mια φορά ζεις την εφηβεία σου! Oύτε που το
κατάλαβαν πώς έµπλεξαν σ’ έναν κόσµο µαγείας και µυστηρίου.
Tύφλα να ’χει ο Άρχοντας των ∆αχτυλιδιών και ο Xάρι Πότερ!

στα εγκατα THΣ ΓHΣ
στα βαθη τησ θαλασσασ
14X21 • σελ. 160• τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 168• τιμή 9,13 €

Eικονογράφηση: Eλιάννα Προκοπίου
Eικονογράφηση: Eλιάννα Προκοπίου

στην αγκαλια ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
Eικονογράφηση: Eλιάννα Προκοπίου - Mάνος Λαγουβάρδος

περασμα AΠ’ TH ΦΩTIA
Eικονογράφηση: Mάνος Λαγουβάρδος

139
14X21 • σελ. 680 • τιμή 19,99 €
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τΖενι-μαϊ νουγιεν
Η Πυλη των δρακων
Μετάφραση: Μίρκα Κονδάκη
Πόλεμος ξεσπά ανάμεσα στις φυλές των ανθρώπων, τους Μιρδανούς και

Το αριστούργηµα του Τόλκιν για τη θρυλική συντροφιά των Χόµπιτ,
τον Άρχοντα του Σκότους και το πανίσχυρο ∆αχτυλίδι. Η αιώνια µάχη
του Καλού και του Κακού µέσα από ένα µαγικό ταξίδι στον κόσµο της
φαντασίας και της περιπέτειας.

14X21 • σελ. 204 • τιμή 9,13 €

Tο κλασικο εργο µε εκατοµµυρια αναγνωστεσ
σε ολο τον κοσµο

ΚΛΑΪΒ ΓΚΙΦΟΡΝΤ
ΩΣΤΕ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ

14X21 • σελ. 384 • τιμή 17,91 €

14X21 • σελ. 600 • τιμή 18,76 €

14X21 • σελ. 496 • τιμή 18,76 €

14X21 • σελ. 592 • τιμή 18,76 €

τους Χαραδόνες. οι Χαραδόνες όμως έχουν αιχμαλωτίσει αμέτρητους
δράκους και έχουν σχηματίσει με αυτούς ένα αήττητο στράτευμα.
Ο νεαρός Ρέβιν μπαίνει στο στρατό των δρακοπολεμιστών της Χαραδόνιας
και εκεί ανακαλύπτει ότι μπορεί να επικοινωνεί με τους δράκους. Όταν μια
άγνωστη δύναμη τους παρασέρνει στον αφανισμό, ο Ρέβιν, για να τους
σώσει, ενώνει τις δυνάμεις του με ένα κορίτσι από το λαό των ξωτικών,
τη Γελάνα, που φαίνεται να γνωρίζει το μυστικό τους...
Η Τζένι-Μάι Νουγιέν σαγηνεύει τους αναγνώστες της με μια πολύχρωμη
περιπέτεια φαντασίας γεμάτη ξωτικά, δράκους και μυστηριώδεις προφητείες,
και με μια συγκινητική ιστορία για τον αφανισμό των δράκων.
Ένα βιβλίο σαν ζωντανός θρύλος!

TZ. P. P. TOΛKIN
Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ
σειρα 3 βιβλιων
1. Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ
2. ΟΙ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΙ
3. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
ΧΟΜΠΙΤ

1.200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ
Νοµίζεις ότι γνωρίζεις τα πάντα για τον Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών; Με τις 1.200 ερωτήσεις
που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό µπορείς να ελέγξεις τις γνώσεις σου. Μερικές µπορεί να σου φανούν
τόσο απλές όσο απλό είναι το φαγητό για τους Χόµπιτ.
Άλλες πιθανόν να σε παιδέψουν όσο παίδεψε το ∆αχτυλίδι το Γκόλουµ. Όµως µην υποκύψεις αµέσως
στον πειρασµό να δεις τις απαντήσεις στο πίσω µέρος του βιβλίου! Καλή επιτυχία!
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le chevalier leon
ο ιπποτησ
ο ιπποτησ: οι τρεισ φιλοι
ο ιπποτησ:
χωρεσ των ονειρων
και των πολεµων

14X21 • σελ. 168• τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 208• τιμή 7,10 €

14X21 • σελ. 224• τιμή 9,13 €

Aπόδοση και εικονογράφηση του κειµένου:
Γιώργος Προκοπίου

ο ιπποτησ:
ο δρακοσ και ο λωτοσ

Σειρα 5 βιβλιων

η τελικη αναμετρηση:
ο γυρισµοσ του Iπποτη

Κάποτε, σ’ ένα µακρινό βασίλειο, την Καστρόπολη των Γιον, πολλοί νέοι µε
ευγενική καταγωγή έρχονται για να περάσουν τη µαθητεία και τις δοκιµασίες
του ιππότη. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο πρίγκιπας Άιγγελ. Όταν όµως ο νεαρός
βλέπει την πανέµορφη πριγκίπισσα Ελιάνα, την κόρη του βασιλιά, την ερωτεύεται κεραυνοβόλα και δέχεται να περάσει την πιο δύσκολη δοκιµασία για να την
κερδίσει και να την κάνει γυναίκα του: να βρει το πολύτιµο µυστικό που κρύβει
ο λωτός που φυτρώνει στο κέντρο του βουνού της φωτιάς. Μαζί µε τους
φίλους του, τους πρίγκιπες Ίαν και Γιοργκ, θα ριχτούν στην περιπέτεια, αλλά…

14X21 • σελ. 232 • τιμή 8,62 €

14X21 • σελ. 304 • τιμή 10,14 €

το στεμμα τησ μαλδεβασιασ:
οι περιπετειεσ του iαν

τερι ντιρι - χερµπι µπρεναν
Εικονογράφηση: Γουάιατ Ντέιβιντ
Τέρατα µε ανθρώπινη µορφή, πουλιά τέρατα, το τέρας του Λόχνες,
πίθηκοι τέρατα, Βρικόλακες, Λυκανθρώπους και πολλά άλλα...

14X21 • σελ. 176• τιμή 7,61 €

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΕΡΑΤΑ

K.A. AΠΛΓKEΪT

Η ΕΙΣΒOΛΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ! OΠΩΣ ΚΑΙ H ΠEPIΠETEIA...

14X21 • σελ. 176 • τιμή 6,08 €

σειρα 2 βιβλιων

Τι είναι τα Animorphs; Είναι πέντε παιδιά που έχουν τη µοναδική
ικανότητα να µεταµορφώνονται σε ζώα. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί
µόνο τα πέντε αυτά παιδιά µπορούν να σώσουν τη Γη από την
εισβολή των εξωγήινων Γιρκ, και αυτό µόνο αν µεταµορφωθούν
σε ζώα, γιατί µόνο έτσι δεν γίνονται αντιληπτά από τους
εξωγήινους. Πώς γίνεται αυτό; Μόλις ο Τζέικ, η Ρέιτσελ, η Κάσι,
ο Τοµπάιας ή ο Μάρκο αγγίξουν οποιοδήποτε ζώο, αποκτούν το
DNA του και µπορούν να µεταµορφωθούν σε αυτό ανά πάσα
στιγµή. Όσο έχουν τη µορφή του ζώου, τα Animorphs έχουν
ταυτόχρονα τον ανθρώπινο νου και το ένστικτο του ζώου.

14X21 • σελ. 176 • τιμή 6,08 €

1. Η ΣΥΜΠΛΟKH
2. ΤΟ ΜΗΝΎΜA
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K. Σ. ΛIOYIΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ναρνια

ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ NTOYΛAΠA

σειρα 7 βιβλιων
Εικονογράφηση: Pauline Baynes

Η σηµαντικότερη και δηµοφιλέστερη σειρά λογοτεχνίας
του φανταστικού. Μια περιπλάνηση στη Νάρνια, όπου
ζουν µυθικά πλάσµατα και η πάλη ανάµεσα στο καλό
και το κακό δεν σταµατά ποτέ. Η σειρά που κυκλοφορεί
σε όλες τις γλώσσες του κόσµου και γνωρίζει παγκόσµια
επιτυχία από τον 1949, όταν πρωτοκυκλοφόρησε.
Η πρώτη ταινία που βασίστηκε στη σειρά,
Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα παίχτηκε
στους κινηµατογράφους το ∆εκέµβριο του 2005.
Η δεύτερη ταινία, Ο Πρίγκιπας Κασπιανός παίχτηκε
τον Αύγουστο του 2008. Η τρίτη ταινία Ο ταξιδιώτης
της αυγής θα παιχτεί στους κινηματογράφους
τον Δεκέμβριο του 2010. 

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 196 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 256 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

6. Ο ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ θρονοσ
7. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ µαχη
Mετάφραση: Άννα Γκέρτσου-Σαρρή

14X21 • σελ. 184 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 216 • τιμή 10,14 €

Bλέπε και
σελίδα 26

4. Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ Kασπιανοσ
5. Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ τησ αυγησ
Mετάφραση: Tζένη Mαστοράκη

14X21 • σελ. 248 • τιμή 10,14 €

1. Ο ΑΝΕΨΙΟΣ του µαγου
2. ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, η µαγισσα και η ντουλαπα
3. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ το αγορι του

Ο µοναδικός επίσηµος
οδηγός στο Χρονικό
της Νάρνια
Με πλούσιο εικονογραφικό υλικό
από την εικονογράφηση των βιβλίων,
φωτογραφίες αρχείου και εικόνες
από τη θεαµατική ταινία, το βιβλίο
αυτό µας µεταφέρει στα βάθη µιας
από τις σηµαντικότερες κλασικές
σειρές βιβλίων όλων των εποχών.

21.5X28 • σελ. 128 • τιμή 14,20 €

Mετάφραση:
Mαίρη Περαντάκου-Kουκ

14X21 • σελ. 160• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 176• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 160• τιμή 6,08 €
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14X21 • σελ. 160• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 176• τιμή 6,08 €
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14X21 • σελ. 160• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 144• τιμή 6,08 €

P. Λ. ΣTAΪN

1. ΤΟ ΣΠΙΤΙ TΩN NEKPΩN
2. ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΣTO YΠOΓEIO
3. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ AIMA Ι
4. ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ
5. Ο ΤΑΦΟΣ THΣ MOYMIAΣ
6. ΑΟΡΑΤΟΣ... ΓIA ΠANTA!
7. Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ZΩNTANHΣ KOYKΛAΣ
8. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ KAI TO TEPAΣ
9. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ EΦIAΛTHΣ
10. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ THΣ ∆IΠΛANHΣ ΠOPTAΣ
11. ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΡΙΝ KANEIΣ MIA EYXH
12. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ
13. ΦΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠIANOY
14. ΔΕΝ ΤΡΟΜΑΖΩ!
15. Ο ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ TOY KAYTOY BAΛTOY
16. ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ TOY TPOMOY
17. ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣTO BYΘO
18. ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ TIΣ MEΛIΣΣEΣ
19. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ AIMA ΙΙ
20. ΤΟ ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΠEPΠATAEI TA MEΣANYXTA
21. Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ TΩN ΣKOYΛHKIΩN
22. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
23. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ THΣ MOYMIAΣ
24. Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ XAMAIΛEONTA
25. Ο ΚΟΥΚΟΣ THΣ KATAΣΤΡΟΦΗΣ

AνατριχίλεςÙÚÈ¯›ÏÂ˜

σειρα 50 βιβλιων

H πιο ανατριχιαστική σειρά που έγινε ποτέ!

26. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ AIMA III
27. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠYPΓO TOY TPOMOY
28. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ TOY ΘEATPOY
29. Η ΠΙΟ ΑΝΑΤΡΙXIAΣTIKH MOY ΠEPIΠETEIA
30. ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ TO NEPOXYTH!
31. Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ζωντανησ κουκλασ II
32. ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ-φαντασµατα
33. ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ κατασκηνωση
34. Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ νανων του κηπου
35. ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ Oδο του Tροµου
36. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΙΙ
37. ΤΟ ΑΚΕΦΑΛΟ φαντασµα
38. Ο ΑΠΑΙΣΙΟΣ ΧΙΟΝΑνθρωποσ τησ Πασαντινα
39. ΝΑ ΠΩΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑ το συρρικνωµενο µου κεφαλI
40. Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ζωντανησ κουκλασ III
41. Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ κακου κουνελιου
42. ΑΥΓΑ ΤΕΡΑΤΑ απο τον Aρη
43. ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Aνατολησ
44. ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ φωτογραφιεσ ξαναχτυπουν!
45. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ των φαντασµατων
46. ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ενα τερασ
47. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ χαµενου θρυλου
48. ΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ επιτιθενται!
49. ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ βρικολακεσ
50. ΤΑ ΣΙΧΑΜΕΝΑ πλασµατα

περιπέτειες
και λογοτεχνία του φανταστικού
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ΣΤΕΦΑΝ ΒΟΛΦ
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑ.Μ.Ο.Σ.
σειρα 12 βιβλιων

| Εικονογράφηση: Pάινερ Στόλτε

14X21 • σελ. 256 • τιμή 9,12 €

14X21 • σελ. 240 • τιμή 9,12 €

14X21 • σελ. 256 • τιμή 9,12 €

14X21 • σελ. 264 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 264 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 248 • τιμή 9,13 €
14X21 • σελ. 248 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 264 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 240 • τιμή 9,13 €
14X21 • σελ. 256 • τιμή 10,14 €

•ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ME TH MOTOΣIKΛETA
•ΟΥΦΟ ΠΑΝΩ AΠO THν πολη
•ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ
•ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
•ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
•ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
•Ο ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ ΠΟΥ... ΕΚΒΙΑΣΤΗΚΕ
•ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
•ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ταξιδευουν πρωτη θεση
•Η ΜΑΦΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
•Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ
•ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΖΩΑ!

14X21 • σελ. 264 • τιμή 9,13 €

Όπου βρίσκονται, γίνεται χαµός.
Είναι οι τέσσερις φίλοι µε το παρατσούκλι ΧΑ.Μ.Ο.Σ.
και οι περιπέτειές τους θα σας συναρπάσουν!

14X21 • σελ. 256 • τιμή 9,13 €

Χάινριχ • Μίχαελ • Όσβαλτ • Σουζάνε
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περιπέτειες
και λογοτεχνία του φανταστικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

σειρα 8 βιβλιων

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΧΟΛΜΠΑΪΝ

Πατώντας στο θρυλικό «Ναυτίλο» του Ιουλίου Βέρν, ο συγγραφέας
δηµιούργησε µια συγκλονιστική περιπέτεια. Τα βιβλία διαβάζονται και
αυτοτελώς.

1. ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ νησι (Μετάφραση: Ζέτα Χατζηαντωνίου)
Ο Μάικ και οι φίλοι του πέφτουν στα χέρια του διπρόσωπου πλοίαρχου
Βίντερφελντ, ο οποίος θέλει να κλέψει από το Μάικ την κληρονοµιά που του άφησε
ο πατέρας του. Ο ίδιος ο Μάικ δεν έχει ιδέα τι του έχει αφήσει ο πατέρας του…
Όµως τώρα αυτός κι οι τέσσερις φίλοι του είναι αιχµάλωτοι και πρέπει να παλέψουν
για τη ζωή τους.
2. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ την ατλαντιδα (Μετάφραση: Ζέτα Χατζηαντωνίου)
Οι ήρωες ταξιδεύουν µε το Ναυτίλο, το ξακουστό υποβρύχιο του πλοιάρχου Νέµο,
πατέρα του Μάικ, προς την Ατλαντίδα. Ξαφνικά παρατηρούν ένα παράξενο φως
και πλησιάζοντας αντικρίζουν ένα κορίτσι να κοιµάται µέσα σ’ ένα µεταλλικό θόλο
κι ένα µαύρο γάτο να το φρουρεί. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι και ποιος έχτισε αυτό
το γιγαντιαίο οικοδόµηµα στο βυθό; Και πόσοι κίνδυνοι άραγε καραδοκούν;

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,64 €

14X21 • σελ. 208 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 184 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,13 €

14X21 • σελ. 184 • τιμή 12,17 €

3. ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ αβυσσου (Μετάφραση: Ζέτα Χατζηαντωνίου)
Ο Μάικ και οι φίλοι του ταξιδεύουν και πάλι µε τον Ναυτίλο. Μαζί τους βρίσκονται η
Σερένα, η τελευταία πριγκίπισσα της Ατλαντίδας, και ο Άσταροθ, ο µονόφθαλµος
µαύρος γάτος. Ο Μάικ, προκειµένου να αποφύγει µια µάχη, πρέπει να µπει στην
πολιτεία της µαύρης πέτρας όπου ζει ένα αλλόκοτο πλάσµα. Μαζί µε τον φίλο του,
τον γάτο Άσταροθ, ο Μάικ θα µπει σ’ αυτήν τη νέα, επικίνδυνη περιπέτεια.

4. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓIΓANTΩN (Μετάφραση: Ζέτα Χατζηαντωνίου)
Το επόµενο ταξίδι τους φέρνει το Μάικ και τους φίλους του σ’ ένα άγνωστο νησί,
µακριά στο Βορρά. Λαµβάνουν ένα µήνυµα SOS και πλησιάζουν για να σώσουν
τους ναυαγούς. Όταν όµως φτάνουν κοντά, το τοπίο αλλάζει. Μπροστά στα µάτια
τους βρίσκεται µια αχανής κοιλάδα που κατοικείται από… δεινόσαυρους. Και αυτή
δεν είναι η µοναδική έκπληξη που τους περιµένει…
5. Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΘAΛAΣΣAΣ (Μετάφραση: Mαρία Σπανού)
Αυτή τη φορά, ο πλοίαρχος Βίντερφελντ έχει ένα ακόµα πιο σατανικό και
τερατώδες σχέδιο. Θέλει να προκαλέσει έκρηξη σ’ ένα ηφαίστειο στο βυθό της
θάλασσας – κάτι που θα προκαλέσει κλιµατολογική καταστροφή σε ολόκληρο τον
κόσµο. Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται τον Ναυτίλο, το θρυλικό υποβρύχιο.
Μπορούν ο Μάικ και οι φίλοι του να αποτρέψουν την καταστροφή;
6. Η ΜΑΥΡΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Μετάφραση: Mαρία Σπανού)
Ο Ναυτίλος αράζει στην ακτή τής Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, όπου ο Μάικ και οι
φίλοι του σκοπεύουν να ξεκουραστούν µετά την τελευταία τους περιπέτεια. Όµως
µια µέρα η Σερένα εξαφανίζεται. Την απήγαγε µια πλούσια αριστοκράτισσα. Η
γυναίκα αυτή θέλει να πείσει το Μάικ και τους φίλους του να κατέβουν µε το
Ναυτίλο στο ναυάγιο του Τιτανικού για να βρουν ένα χαµένο θησαυρό. Τη
συνοδεύουν οι σωµατοφύλακές της, που είναι µέλη της Μαύρης Αδελφότητας.
Μόλις όµως µπαίνουν στο βυθισµένο πλοίο, ανακαλύπτουν πως ο Τιτανικός κρύβει
ένα τροµερό µυστικό, το οποίο φαίνεται να γνωρίζει ήδη η Μαύρη Αδελφότητα...

7. Η ΠΕΤΡΙΝΗ ΑΠΕΙΛΗ (Μετάφραση: Μίρκα Κονδάκη)
Ενώ αναζητούν ένα διαστημόπλοιο που έπεσε στη θάλασσα, ο Μάικ και οι φίλοι του
κάνουν μια τρομερή ανακάλυψη: στο βυθό βρίσκεται ένα πετρωμένο πλοίο. Ακόμη
και οι επιβάτες του μοιάζουν να μαρμάρωσαν ξαφνικά. Από το ημερολόγιο
καταστρώματος μαθαίνουν πως αιτία της καταστροφής ήταν η σύγκρουση του
πλοίου με ένα διαστημόπλοιο. Ο πλοίαρχος Τράουτμαν ανησυχεί. Φαίνεται πως το
διαστημόπλοιο κατευθύνεται προς τα νησιά της Καραϊβικής. Ο Μάικ και οι φίλοι του
επιταχύνουν το Ναυτίλο για να ενημερώσουν έγκαιρα τους κατοίκους των νησιών.
Όμως το διαστημόπλοιο βρίσκεται ήδη σε ένα από αυτά…

14X21 • σελ. 184 • τιμή 12,17 € 14X21 • σελ. 192 • τιμή 12,17 €

8. ΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
(Μετάφραση: Ματθαίος Δημητρίου)

Ο Μάικ και οι φίλοι του θέλουν – μετά την τελευταία τους περιπέτεια – να ξεκουραστούν για λίγο στα νερά της Καραϊβικής. Όμως ο
πατέρας της Σερένας, ο Άργος, κλέβει το Ναυτίλο θέλοντας να ψάξει στο βυθό της θάλασσας για άλλους επιζώντες κατοίκους της
Ατλαντίδας. Ο Μάικ και οι φίλοι του προσπαθούν να πάρουν πίσω το υποβρύχιο. Τα πράγματα όμως γίνονται πολύ επικίνδυνα: τα παιδιά
σώζονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από κάποια παράξενα πλάσματα που είναι μισοί άνθρωποι και μισοί καρχαρίες.
Και μαθαίνουν, επιτέλους, ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Άργος…

περιπέτειες
και λογοτεχνία του φανταστικού

14X21 • σελ. 104• τιμή 6,08 €

στην ερημο
τησ αυστραλιασ
Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

στο τριγωνο
των βερµουδων
Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

στο στοιχειωμενο
πρυτανειο µπορλεϊ

14X21 • σελ. 104• τιμή 6,08 €
14X21 • σελ. 104• τιμή 6,08 €

σειρα 12 βιβλιων

Ανεξήγητα φαινόμενα σε
κάθε γωνιά της γης γίνονται
όλο και πιο επικίνδυνα.
Eσύ θα φοβηθείς;

14X21 • σελ. 96• τιμή 6,08 €

ανεξηγη
ταα

14X21 • σελ. 112• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 120• τιμή 6,08 €

TEPENΣ NTIKΣ

Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

στισ πυραμιδεσ
τησ Αιγυπτου
Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

14X21 • σελ. 104• τιμή 6,08 €

Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

14X21 • σελ. 112• τιμή 6,08 €

στο νησι του πασχα

14X21 • σελ. 112• τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 96• τιμή 6,08 €

Mετάφραση: Γεωργία Tσώτα

14X21 • σελ. 120• τιμή 6,08 €

στην τρανσιλβανια

ο κυκλοσ του ΘANATOY
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος

το φαντασμα
του KINEZOY
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος

θανατοσ στη βοµβαη
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος

το ξιφοσ των ναζι
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος

οι ινκασ και οι εξωγηινοι
Mετάφραση: Φίλιππος Xρυσόπουλος

14X21 • σελ. 112• τιμή 6,08 €

στα νυχια τησ µαφιασ
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Διαθεµατικά
εκπαιδευτικά
βιβλία αλλά
και βιβλία γν
ώσεων, δραστ
ηριοτήτων,
βιβλία για το
σκάκι, για ευ
αίσθ
ζητήµατα κα
ι οδηγοί καθη ητα κοινωνικά
µερινής ζωής
αναγνώστες π
για
ου θέλουν να
α
ν
ακαλύψουν
και να εξερε
υνήσουν κάθε
πτυχή
του κόσµου τ
ους.

Η εικόνα είναι από το εξώφυλλο του βιβλίου «Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος».

εκπαιδε

υτικά

• εκπαιδευτικα
• γνωσεων
• δραστηριοτητων
• βιβλια για το σκακι
• EYAIΣΘHTA KOINΩNIK A ZHTHMATA
• οδηγοι καθηµερινησ ζωησ

148

εκπαιδευτικά
ΑΝΝΑ ΤΣΕΡΑΖΟΛΙ
Είμαι και ο πρώτος
Πώς έγινα καλός στα μαθηματικά
διασκεδάζοντας!

Εικονογράφηση: Ιλάρια Φατσόλι
Μετάφραση: Αδελαΐδα-Ναταλία Μοσχονά

∆IAΘEMATIKH EKΠAI∆EYTIKH ΣEIPA

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.

κατερινα θεοδωρακη
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ∆ΕΛΦΙΝΙΟΥ
Eικονογράφηση: Λιάνα Mερτζάνη
Σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι στις Ελληνικές θάλασσες παρασύρει
µαζί του τα παιδιά το δελφινάκι της ιστορίας. Μαζί του
θα ανακαλύψουν και θα κατανοήσουν
µε τρόπο ευχάριστο βασικούς γεωγραφικούς όρους.

κατερινα θεοδωρακη
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ aΕτΟΥ

Eικονογράφηση: Mαρκ Γουάινσταϊν
βραχεια λιστα για το KPATIKO BPABEIO BIBΛIOY ΓNΩΣEΩN

21X28 • σελ. 96 • τιμή 8,62 €

Μέσα από µικρές ιστορίες, τα στοιχεία κάποιων γεωµετρικών
σχηµάτων λειτουργούν σαν ζωντανοί χαρακτήρες που
αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους. H πλοκή του αφηγήµατος
αναδεικνύει την ουσιαστική σηµασία τους,
χωρίς να την τονίζει διδακτικά. Η Γεωμετρία του Δημοτικού
Σχολείου σ’ ένα ρυθμό λιγότερο.. επίπεδο.

γεωγραφία

21X28 • σελ. 80 • τιμή 15,46 €

21X28 • σελ. 112 • τιμή 12,68 €

νικοσ τσιωτΣοσ
ΕΠΙΠΕΔΙΑ ΑΦΗΓΗµατα σε δύο διαστάσεις

21X28 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

Eικονογράφηση: Λιάνα Mερτζάνη
Πρωτοποριακό Αλφαβητάρι. Μέσα από ενιαίο
µύθο και διαθεµατικές δραστηριότητες
αναδύονται τα γράµµατα, τα δίψηφα, οι συνδυασµοί και τα συµπλέγµατα. Έτσι, τα παιδιά
κατανοούν ευχάριστα το µηχανισµό της πρώτης
ανάγνωσης και γραφής, αλλά και παραγωγής
γραπτού λόγου.

γεωγραφ
ία

21X28 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

Κάνοντας τα προβλήµατα των µαθηµατικών
λιγότερο προβληµατικά
Eικονογράφηση: Mαρκ Γουάινσταϊν
Μια συναρπαστική ιστορία µε ήρωες τα ζώα του δάσους
κάνει τα µαθηµατικά διασκέδαση και τα προβλήµατα λιγότερο
προβληµατικά. Μέσα από το βιβλίο τα παιδιά αντιλαµβάνονται
τα µαθηµατικά βιωµατικά, γνωρίζουν δηλαδή τις άµεσες
εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή!

γεωμετρία

Ζωη Θ. Σπυροπουλου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Αλφαβητασ

Eικονογράφηση: Λιάνα Mερτζάνη
Σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι στην ορεινή Ελλάδα παρασύρει µαζί του
τα παιδιά το αετόπουλο της ιστορίας. Τριγυρίζοντας στις
βουνοπλαγιές, στα φαράγγια και στους βιότοπους,
θα ανακαλύψουν και θα κατανοήσουν, µε τρόπο ευχάριστο,
βασικά γεωγραφικά δεδοµένα, απαραίτητα
για την εξοικείωσή τους µε το φυσικό περιβάλλον.

νικοσ τσιωτΣοσ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ 4 πραξεισ

μαθηματικά

Eπιστηµονική επιµέλεια: Ζωή Θ. Σπυροπούλου

21X28 • σελ. 112 • τιμή 12,17 €

14X22 • σελ. 144 • τιμή 8,96 €

Η αφήγηση ενός παιδιού που νίκησε το φόβο
για τα μαθηματικά αποτελεί μια ανάλαφρη και
δημιουργική προσέγγιση αυτού του γνωστικού
αντικειμένου, που διαβάζεται σαν
διασκεδαστικό και συναρπαστικό
μυθιστόρημα. Για παιδιά των τελευταίων
τάξεων του δημοτικού, αλλά και για τους
γονείς και τους δασκάλους τους.

ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ-ΚΑΜΠΕΛΗ
ΜΗΛΟ-ΜΥΛΟ-ΜΥΘΙ ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

æΨΑΧΝΩΡΩΤΩ

Ένα πρωτότυπο βιβλίο που στόχο
έχει, μέσα από μία σειρά ευχάριστων
και δημιουργικών δραστηριοτήτων,
να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και
τη θέληση του παιδιού για μάθηση,
στοιχεία απαραίτητα για την
προσαρμογή και την απόδοσή του
στο σχολείο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο για γονείς και
εκπαιδευτικούς, που θέλουν
να μυήσουν τα παιδιά στον όμορφο
και συναρπαστικό κόσμο της γνώσης
και της δημιουργίας.
Οι δραστηριότητες του βιβλίου αυτού
έχουν νόημα και ενδιαφέρον
για τα παιδιά, και έχουν δοκιμαστεί
με επιτυχία στη διδακτική πράξη.
Συνδυάζουν τη μάθηση με τη
διασκέδαση και το παιχνίδι,
φέρνοντας σε επαφή τα παιδιά
με τομείς όπως ο πολιτισμός,
η υγεία και το περιβάλλον.

21X28 • σελ. 88 • τιμή 8,66 €

κατερινα χριστογερου
καλο καλοκαιρι
με το βιβλιο μου
στο χερι!

21X28 • σελ. 94 • τιμή 8,66 €

BAΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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21X28 • σελ. 72 • τιμή 7,14 €

21X28 • σελ. 80 • τιμή 7,14 €

21X28 • σελ. 144 • τιμή 15,15 €

21X28 • σελ. 88 • τιμή 8,66 €

εκπαιδευτικά

κεδροσ διακοπεσ
ΣΕΙΡΑ 5 ΒΙΒΛΙΩΝ

απο την α' στη β' δημοτικου
απο την β' στη γ' δημοτικου
απο την γ' στη δ' δημοτικου
απο την δ' στη ε' δημοτικου
απο την ε' στη στ' δημοτικου
Mια σειρά βιβλίων για το καλοκαίρι, σύμφωνα
με τα νέα διαθεματικά προγράμματα σπουδών
του Παιδαγωγικού Ινστιγούτου, για όλες τις τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου.
Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, παιχνιδιών
και άλλων δραστηριοτήτων για επανάληψη
και εμπέδωση των γλωσσικών
και μαθηματικών γνώσεων.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

19.5X22.5 • σελ. 48 • τιμή 8,66 €

ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΕΛΑ ΣΤΟ ΜΠΛΕ
Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου

19.5X22.5 • σελ. 48 • τιμή 8,66 €

• ΕΛΑ
• ΕΛΑ

∆ύο βιβλία µε πολλή εικονογράφηση και απλό
κείµενο που προσπαθούν να µεταδώσουν όχι
τόσο τις πληροφορίες, όσο την αγάπη και το
ενδιαφέρον για τη φύση. Ό,τι δηλαδή είναι
απαραίτητο για να µπορέσει ένα παιδί να δεχτεί
αργότερα την πληροφορία και τη γνώση. ∆υο
απλές και καλογραµµένες ιστορίες που
συνοδεύονται από ερωτήσεις, ασκήσεις και
δραστηριότητες.
∆ύο βιβλία ιδανικά για το σπίτι και το σχολείο.
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εκπαιδευτικά
ΓΙΑΤΙ... Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟΣ;
Εικονογράφηση: Rémi Saillard, Laurent Richard, Sylvie Bessard, Μαρκ Γουάινσταϊν
Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

23X22 • σελ.192 • τιμή 13,24 €

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 σας!

τζοανα κοουλ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΧΟλικο

ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ

|

Eικονογράφηση: Mπρους Nτέγκεν

•ΧΑΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
•ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΓΗΣ

Ο ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΣ κοσµοσ των ζωων
22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,11 €

22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €
22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,11 €

Mια σειρά πολύχρωµα εικονογραφηµένα βιβλία
που περιγράφουν µε γλαφυρότητα και επιστηµονική
λεπτοµέρεια τα ζώα και τις συνήθειές τους. Oι γνώσεις
των ειδικών προσφέρονται στους µικρούς αναγνώστες
µε όλα τα απρόοπτα και παράξενα που κρύβει ο υπέροχος
κόσµος των ζώων.

ΣΕΙΡΑ 6 ΒΙΒΛΙΩΝ

22.5X23.5 • σελ. 32 • τιμή 8,11 €

ΟΙ ΚΑΣΤΟρεσ και Oι τυφλοποντικεσ
ΤΑ ΜΥΡΜΗγκια | ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ και οι φρυνοι
ΤΑ ΦΙΔΙΑ | τα σκαθαρια | οι πεταλουδεσ

22.5X19 • σελ. 40 • τιμή 5,58 €

22.5X19 • σελ. 48 • τιμή 5,57 €

•ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

22.5X19 • σελ. 40 • τιμή 5,58 €

ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑστηµα | ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ τησ γησ | ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ δεινοσαυρων
Tα πιο κεφάτα εκπαιδευτικά βιβλία που γράφτηκαν ποτέ. Βιβλία εικονογραφηµένα σε µορφή κόµικ.
H κυρία Φρούλη, η σοφή δασκάλα, και το µαγικό σχολικό µεταφέρουν τα παιδιά στις πιο απίθανες αποστολές.
O πιο ζωντανός και διασκεδαστικός τρόπος για να µαθαίνουν τα παιδιά!

Εικονογράφηση:
Φιλίπ Μπερτράν, Ρεµί Σαγιάρ
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Φυτά που εύκολα µπορείς να φυτέψεις
στον κήπο ή στο µπαλκόνι σου. Συµβουλές
για να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο.
Πλούσια εικονογραφηµένες σελίδες
για να γνωρίσεις το θαυµαστό κόσµο
των φυτών και να µάθεις να αναγνωρίζεις
τα δέντρα και τα λουλούδια.
Ένα µοναδικό βιβλίο για όσους αγαπούν
τα λουλούδια και τα φυτά. Ένας µοναδικός
οδηγός για όσους ενδιαφέρονται
για την κηπουρική.

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα µέσα από πολλές
φωτογραφίες και σύντοµα αλλά
περιεκτικά κείµενα. Το Ελληνικό
Πανόραµα είναι ταυτόχρονα γεωγραφία,
ιστορία, αρχαιολογικός οδηγός, ιστορία
τέχνης και πολιτισµού, ξενάγηση στα ήθη,
τα έθιµα, τις γιορτές και τα πανηγύρια,
κατάλογος των εθνικών δρυµών και των
τόπων µε ξεχωριστή φυσική οµορφιά.

N¤Ô

Συνταγές: Αργυρώ Μπαραμπαρίγου
Σχέδια: Σοφία Ζαραμπούκα
Η Αργυρώ και η Σοφία γνωρίστηκαν
στην Πάρο, στο λιµανάκι της
Νάουσας. Κάποια στιγμή είπανε οι
δυο τους να ενώσουν τις δυνάµεις
τους και να σερβίρουνε απλά,
σ’ αυτό το βιβλίο, συνταγές
της Αργυρώς που γίνονται εύκολα
και ανοίγουνε την όρεξη σε µικρούς
και µεγάλους.

N¤· ÛÂÈÚ¿
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ο Βενιαμίν θέλει να μάθει τι σημαίνει «οικολογία», κι ο Τζερόνιμο αρχίζει
N¤· ÛÂÈÚ¿
να του μιλάει για τη φύση, το περιβάλλον, τη μόλυνση, την ανακύκλωση
των απορριμμάτων… Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε και εσείς, αγαπητά μου
τρωκτικά, μερικές συμβουλές για να μάθετε να σέβεστε τη φύση, το πιο
AKA
πολύτιμο αγαθό μας!
EIO

BPAB
N
NΩ

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

APΓYPΩ MΠAPMΠAPIΓOY
σοφια ζαραµπουκα
ΑΡΓΥΡΕΣ
ζαραµπουκιτσεσ

MIA
δH Σ

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ
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21X28 • σελ. 72 • τιμή 14,20 €

ευγενια φακινου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠOΛITIΣMOΣ
IΣTOPIA
ΦYΣH

µπενουα ντελαλαντρ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΟΥ ΚΗποσ

AθH

21X28 • σελ. 96 • τιμή 15,21 €

21X30 • σελ. 224 • τιμή 27,39 €

εκπαιδευτικά

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

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

14Χ18.5 • σελ. 48 • τιμή 4,48 €

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Ενώ είχαμε μαζευτεί για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά του, ο Βενιαμίν μου
ζήτησε να του εξηγήσω τι ακριβώς είναι η ευτυχία. Και εγώ το έκανα
με μεγάλη χαρά, εξηγώντας του πρώτα απ’ όλα ότι η ευτυχία μπορεί να
βρίσκεται κρυμμένη στο καθετί...

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ο Βενιαμίν θέλει να μάθει γιατί όλοι οι λαοί δεν ζουν ειρηνικά. Και εγώ
έβαλα τα δυνατά μου για να του μιλήσω για την ειρήνη. Όταν ακόμη και
ένας ενήλικας δυσκολεύεται να κατανοήσει και να αποδεχτεί τις αιτίες ενός
πολέμου, πώς μπορείς να τις εξηγήσεις σε κάποιον τόσο μικρό;
Κι όμως, νομίζω πως τα κατάφερα.
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εκπαιδευτικά
µαρουλα κλιαφα - ζωη βαλαση
ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ παλι

14X21 • σελ. 134 • τιμή 6,08 €
15X24 • σελ. 216 • τιμή 15,22 €

17X24 • σελ. 136

17X24 • σελ. 392 • τιμή 15,21 €

Eπιµέλεια: ∆ιονύσης Bαλάσης
Mια συλλογή όπου καταγράφονται και περιγράφονται µε κάθε
λεπτοµέρεια τα παιχνίδια που έπαιζαν άλλοτε ή που συνεχίζουν
ακόµη να παίζουν τα παιδιά στις διάφορες περιοχές της χώρας
µας. Είκοσι ένα χρόνια µετά την πρώτη έκδοση αυτής της
συλλογής και ύστερα από πολλές ανατυπώσεις της, αυτό το
βιβλίο που αγαπήθηκε από παιδιά και µεγάλους κυκλοφορεί
εµπλουτισµένο µε το νέο υλικό που οι δύο συλλογείς
αναζητούσαν και κατέγραφαν σ’ αυτό το διάστηµα.
Τα παιχνίδια που περιέχονται σ’ αυτό τον τόµο κατατάσσονται
σε 9 κύριες ενότητες: παιχνίδια για πολύ µικρά παιδιά,
παιχνίδια µέσα στο παιχνίδι, παιχνίδια για ν’ αρχίσει το παιχνίδι,
οµαδικά για µικρά παιδιά, οµαδικά για µεγάλα παιδιά,
ζευγαρωτά, παιχνίδια-αντικείµενα, παιχνίδια λεκτικά,
παιγνιώδεις συνήθειες, µελωδίες στίχων.
Ένα βιβλίο αναφοράς, µε στόχο όχι µόνο τη διάσωση των
παλιών παιχνιδιών αλλά κυρίως την αναβίωσή τους!

κυριακοσ ντελοπουλοσ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ βιβλιων
Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα
Mια πολύτιµη προσφορά για µικρούς και µεγάλους που
προκαλεί την αγάπη και το σεβασµό στο βιβλίο. Mιλάει
για τον τρόπο που γεννιέται ένα βιβλίο, για την πολύπλοκη
διαδικασία της έκδοσής του, για τα στοιχεία που καθορίζουν
την ταυτότητά του, για τα είδη των βιβλίων και τον τρόπο
ταξινόµησης.

20X20 • σελ. 72 • τιμή 4,57 €

11X23.5 • σελ. 36 • τιμή 2,53 €

Το πρώτο μου εικονογραφημένο
λεξικό μαθηματικών
Εικονογράφηση: Karen Tomlins
Μετάφραση: Γιάννα Νιαχοπέτρου
Ξεκινώντας από τους αριθμούς και τους τρόπους μέτρησης,
το βιβλίο αυτό εισάγει με τρόπο ήπιο και υπεύθυνο τον μικρό
αναγνώστη στις βασικές μαθηματικές έννοιες που θα
συναντήσει στα πρώτα χρόνια του σχολείου. Σαφείς ορισμοί
για πάνω από 500 όρους και έννοιες. Εκατοντάδες ζωηρές
εικονογραφήσεις και χρήσιμα παραδείγματα. Ένα λεξικό
απαραίτητο για κάθε μαθητή, στο σπίτι και στο σχολείο.

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ένα πλήρες και εµπεριστατωµένο λεξικό που καλύπτει κάθε τι
σχετικό µε τους Αρχαίους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Καταγράφονται τα αρχαία αγωνίσµατα, οι µύθοι, η ιστορία
των Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων και οι ιστορίες
των σηµαντικότερων αρχαίων ολυµπιονικών.

ΘEO∆ΩPOΣ ΓOYΠOΣ
120 QUIZ ΓIA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ
120 θεότρελα, φανταστικά, συναρπαστικά quiz µε τα οποία
τα παδιά θα θυµηθούν ή θα µάθουν ό,τι αφορά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα, την αναβίωσή τους
το 1896, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται σήµερα.

ξαβιε αντοµαρκι
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡµουλη
Eικονογράφηση: Σούµαν
Mετάφραση: Άλκης Σταύρου
Bιβλίο για τη σεξουαλική διαφώτιση µε ζωντανή και
παραστατική εικονογράφηση και κείµενο γραµµένο
µε σαφήνεια και χιούµορ.

εκπαιδευτικά
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21X28 • σελ. 64 • τιμή 10,95 €

εκπαιδευτικα παραμυθια
ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ
Μια σειρά με εκπαιδευτικά παραμύθια που συνοδεύονται από
ευχάριστες δραστηριότητες και ασκήσεις.
21X21 • σελ. 48 • τιμή 9,04 €

Eικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας
Μια τρυφερή ιστορία που περιγράφει τη
σύγχρονη αποξένωση των ανθρώπων λόγω
της εργασίας αλλά και την αγωνία τους να
έρθουν πιο κοντά. Μέσα από το παραμύθι
αυτό προσεγγίζεται η κοινωνική διάσταση
των μαθηματικών. Ακολουθούν έξι παιχνίδια
δραστηριότητες με τον κύριο Μάνο,
για το σχολείο ή το σπίτι.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Με ξεναγό την Ιστορία
Μια βόλτα
στα βυζαντινά χρόνια

ασπασια βασιλακη
ο κυριοσ μανοσ μονοσ

21X21 • σελ. 36 • τιμή 8,03 €

Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
Πώς ήταν ένα βυζαντινό σπίτι; Τι έτρωγαν οι
Bυζαντινοί; Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο
τους; Πήγαιναν όλα τα παιδιά σχολείο;
Τι συνέβαινε στα βυζαντινά κάστρα; Πώς
κυλούσε ο χρόνος στα μοναστήρια; Τι φορούσαν
οι αυτοκράτορες; Τρεις... ιπτάμενοι φίλοι η
Βάγια, ο Αστέρης και ο Γκάρι σας προσκαλούν
σε Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια, για να
λύσετε μαζί τους αυτές και άλλες πολλές
απορίες σας!

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ενασ δρακοσ στην κουζινα
Eικονογράφηση: Βίλλυ Καραμπατζιά
Τι γυραύει άραγε ένας δράκος στην κουζίνα;
ΤΙ ετοιμάζεται να φτιάξει; Ποιες δυσκολίες
πρόκειται να συναντήσει; Ένα έξυπνο,
γραμμένο με χιούμορ βιβλίο για να
γνωρίσουν τα μικρά παιδιά τις ποσότητες.
Συνοδεύεται από ευχάριστες
δραστηριότητες και ασκήσεις.

21X21 • σελ. 48 • τιμή 9,05 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
εΚΔΡΟΜΗ
ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

17X24 • σελ. 80 • τιμή 11,95 €

Eικονογράφηση: Βίλλυ Καραμπατζιά

ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ
ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

N¤Ô
N¤· ÛÂÈÚ¿
14X21 • σελ. 48

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

N¤· ÛÂÈÚ¿
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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. Θα ανακαλύψεις ότι πολλά
από αυτά που σήμερα θωρούμε δικές μας
εφευρέσεις προέρχονται από τις δραστηριότητες
των ανθρώπων που έζησαν σε πολύ μα πάρα
πολύ παλιές εποχές. 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.

AθH

Εικονογράφηση: Αλέξια Οθωναίου

Σήμερα Κυριακή θα πάμε εκδρομή. Μπείτε
στο λεωφορείο, στις θέσεις δύο δύο... Μα
πόσοι θα χωρέσουν τελικά στο λεωφορείο;
Ποιοι θα μπουν μέσα με χαρά; Πόσοι θα
μείνουν στην ουρά;
Μια αστεία έμμετρη ιστορία, που δίνει την
ευκαρία στα παιδιά να εξασκηθούν στην
αρίθμηση και να κάνουν απλές προσθέσεις
και αφαιρέσεις.

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

19X24 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €

EIPHNH
NAKOY
σειρα 3 βιβλιων

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤα ΑΡΧαια χρονια
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟϊστορικη Eλλαδα
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗνιστικη εποχη
Τρία βιβλία που καλούν τους αναγνώστες να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να προσεγγίσουν την ελληνική
αρχαιότητα µε σκέψη, γνώση, φαντασία και µε βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα.

21X28 • σελ. 88 • τιμή 12,17 €

θετη χορτιατη
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
στη Bεργινα
Eικονογράφηση: Tζώρτζης Παρµενίδης
H Bεργίνα είναι η µαγευτική λέξη
που για µικρούς και µεγάλους
σηµαίνει την αποκάλυψη µιας
θαµµένης πόλης που οι ανασκαφές
την έφεραν πάλι στο φως. Για τα
παιδιά-ήρωες του βιβλίου και παιδιάαναγνώστες είναι ένας τρόπος να
µάθουν πολλά.

ΓIOΛANTA XATZH
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ TPIKOYΠH
Ένα βιβλίο µε ευχάριστα κείµενα,
γελοιογραφίες και φωτογραφίες από
σατιρικές εφηµερίδες και
διασκεδαστικούς στίχους,που
ζωντανεύει την εποχή του Xαρίλαου
Tρικούπη.
Ένα θαυµάσιο βιβλίο για παιδιά και
µεγάλους, που αναφέρεται σε µια
περίοδο µεγάλων ιστορικών,
πολιτικών και κοινωνικών

21X28 • σελ. 40 • τιμή 10,14 €

17X24 • σελ. 122 • τιμή 12,05 €

Mια παρέα παιδιών ταξιδεύει µε τη φαντασία πίσω στα χρόνια της ελληνικής προϊστορίας και γνωρίζει την παλαιολιθική και τη
νεολιθική εποχή. Eπίσης έρχεται σ’ επαφή µε τον κυκλαδικό, το µινωικό και το µυκηναϊκό πολιτισµό. Mε τον ίδιο τρόπο πηγαίνει
και στην Aρχαία Aθήνα και γνωρίζει την καθηµερινή της ζωή. Mε το τρίτο βιβλίο το ταξίδι συνεχίζει στα χρόνια του
Mεγαλέξανδρου και στην εποχή των διαδόχων του, στην Eλληνιστική εποχή.

γιολαντα χατζη
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ιωαννη
πριν απο 1900 χρονια στην πατµο
Tι είναι η Aποκάλυψη; • Γιατί είναι το πιο
συζητηµένο βιβλίο της Aγίας Γραφής;
• Ποιος ήταν ο Iωάννης ο Θεολόγος;
• Πώς βρέθηκε στην Πάτµο; • Tι είναι
το Σπήλαιο της Aποκάλυψης; • Tι σχέση έχει
η Aποκάλυψη του Iωάννη µε το Περιβάλλον;
Σ’ αυτά και σε άλλα ερωτήµατα των παιδιών
απαντά το βιβλίο αυτό, για να πλουτίσουν τις
γνώσεις τους, να λύσουν τις απορίες τους και
να συσχετίσουν τις πληροφορίες που τους
δίνονται µε ήδη γνωστά τους θέµατα.

19X24 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €

εκπαιδευτικά

19X24 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €
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21X21 • σελ. 36 • τιμή 5,07 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 5,07 €

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟρια
ΣΕΙΡΑ 6 ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ και Aιγυπτοσ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Pωµη
Ο ΜΕΣΑΙωνασ
Η ΑΝΑΓΕΝνηση
Ο ΔΙΑΦΩτισµοσ
Ο 20ός αιωνασ
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21X21 • σελ. 36 • τιμή 5,09 €

21X21 • σελ 36 • τιμή 5,07 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 5,07 €

21X21 • σελ. 36 • τιμή 5,07 €

εκπαιδευτικά

Mια σειρά βιβλίων µε
πλούσιες και διασκεδαστικές
ιστορικές πληροφορίες.
Περιγράφονται οι συνήθειες
των ανθρώπων και ο τρόπος
που έζησαν κατά τις
σηµαντικότερες περιόδους
της Iστορίας.

η ιδιωτικη ζωη των ανθρωπων

πιερ µικελ
ΣΤΗν ΑΡΧΑΙΑ Αιγυπτο
Eικονογράφηση: Πιέρ Προµπστ
Mετάφραση: ∆έσποινα Θεοδωράκη
• Τι ήταν οι Φαραώ και ποια ήταν η εξουσία τους; • Τι παιχνίδια
έπαιζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι; • Πώς γιόρταζαν;
• Ποια ήταν τα µουσικά τους όργανα;• Πώς και γιατί χτίστηκαν
οι πυραµίδες;• Ποιες ήταν οι θεότητες της Αρχαίας Αιγύπτου;
• Από τι έφτιαχναν τις ψαρόβαρκές τους;
• Ποια ήταν τα µυστικά του κυνηγιού και του ψαρέµατος;
• Τι συνέβαινε στους νικηµένους στρατιώτες;

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ PΩMAIΩN
Eικονογράφηση: Yβόν Λε Γκαλ
Mετάφρ.: ∆έσποινα Θεοδωράκη
• Γιατί υπήρχαν αρχιτέκτονες και µηχανικοί στο ρωµαϊκό
στρατό; • Πώς διασκέδαζαν; • Tι προϊόντα καλλιεργούσαν
οι Pωµαίοι; • Πώς τρέφονταν καθηµερινά 1.200.000 Pωµαίοι;
• Ποια ήταν τα αγαπηµένα τους φαγητά;
• Πώς φοριόταν η τήβεννος;• Tι ήταν η Σύγκλητος;

21X27 • σελ. 72 • τιμή 8,62 €

• Ποιοι ήταν οι µακρινοί πρόγονοι των Ευρωπαίων;
• Τι ήταν «η φωτιά του ουρανού»;
• Ποια ήταν τα πρώτα εργαλεία; • Πώς κυνηγούσαν
οι πρώτοι κυνηγοί; • Πώς ζούσαν οι πρώτοι χωρικοί;
• Πώς ψάρευαν οι πρώτοι ψαράδες;
• Ποιο ήταν το πρώτο ζώο που εξηµέρωσαν;
• Πώς γίνονταν οι πρώτες χειρουργικές επεµβάσεις;
• Πώς γεννήθηκε η µαγεία; • Ποιοι ήταν οι πρώτοι
καλλιτέχνες, που έργα τους σώζονται ακόµα και σήµερα;

21X27 • σελ. 72 • τιμή 8,62 €

Eικονογράφηση: Πιέρ Ζουµπέρ
Mετάφραση: ∆έσποινα Θεοδωράκη

21X27 • σελ. 72 • τιμή 8,62 €

λουι-ρενε νουζιε
ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ χρονια

21X27 • σελ. 72• τιμή 8,62 €

ΣΕΙΡΑ 4 ΒΙΒΛΙΩΝ

• Γιατί γιόρταζαν διακόσιες µέρες το χρόνο;
• Πού και πώς αγωνίζονταν οι µονοµάχοι;

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔα
Eικονογράφηση: Πιέρ Προµπστ
Mετάφρ.: ∆έσποινα Θεοδωράκη
• Ποια ήταν τα επαγγέλµατα στην Αρχαία Ελλάδα; • Ποιος
ήταν ο ρόλος της οικογένειας; • Πώς γίνονταν οι γάµοι;
• Πώς ήταν τα σπίτια; • Πού γυµνάζονταν οι νεαροί Αθηναίοι;
• Πού µαγείρευαν και πού πλένονταν οι φτωχοί άνθρωποι
• Πώς χτίστηκε ο Παρθενώνας; • Από τι ήταν φτιαγµένα τα
«τετράδια» των µαθητών; • Πώς γίνονταν οι θεατρικές
παραστάσεις; • Ποια ήταν τα κατοικίδια ζώα;
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εκπαιδευτικά
βιτω αγγελοπουλου
Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ιστορια τησ
Φωτογραφίες: Mαρίκα Mπίτσιου

17X24 • σελ. 112 • τιμή 9,13 €

H ιστορία της Aκρόπολης, του βράχου αυτού που πάνω του υψώνονται τα περίφηµα
µνηµεία της αρχαιότητας, ο Παρθενώνας και τα Προπύλαια, το Eρέχθειο και ο ναός της
Aθηνάς Nίκης κι ένα πλήθος άλλα, είναι στενά δεµένη µε την ιστορία της Aθήνας. Tης
Aθήνας, που ξεκίνησε σαν ένα µικρό χωριό πάνω στο βράχο, για να εξελιχθεί στη
σηµερινή πυκνοκατοικηµένη πολιτεία που απλώνεται γύρω του.

20.5X25.5 • σελ. 40 • τιμή 10,19 €

γιολαντα χατζη
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
Αν έχετε περιέργεια να µάθετε
πώς οργανώθηκε το ελληνικό κράτος,
πώς καθορίστηκε το πλαίσιο της δράσης
των κρατικών οργάνων, πώς ψηφίστηκαν
τα Συντάγµατα, πώς εφαρµόστηκαν ή δεν
εφαρµόστηκαν οι νόµοι, διαβάστε αυτό
το βιβλίο. Αν µπορέσετε και συγκρατήσετε
κάτι από αυτά που θα διαβάσετε, θα γίνετε
πιο ενεργοί πολίτες και θα ξέρετε, όταν
φτάσετε σε ηλικία που θα µπορείτε
να ψηφίζετε, τι ψηφίζετε, γιατί ψηφίζετε
και τι περιµένετε από τα αποτελέσµατα
των εκλογών.

21X28 • σελ. 38 • τιμή 9,13 €

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΙΡΑ 2 ΒΙΒΛΙΩΝ

21X28 • σελ. 128 • τιμή 14,20 €

ι. φωκα–π. βαλαβανησ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ πολεοδοµια
Mε ένα ισορροπηµένο συνδυασµό γλαφυρών
κειµένων και πλούσιας εικονογράφησης,
οι συγγραφείς ζωντανεύουν τη δηµόσια
και ιδιωτική αρχιτεκτονική της αρχαίας
πόλης, µε στόχο να γίνει η γνωριµία
µε τον αρχαίο κόσµο διασκεδαστική.
Tο βιβλίο κυκλοφορεί και στα αγγλικά:
ARCHITECTURE AND CITY PLANNING

21X28 • σελ. 64 • τιμή 12,17 €

ι. φωκα–π. βαλαβανησ
ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο κοσµοσ τουσ
Tα αγγεία της αρχαιότητας ζωντανεύουν! ∆ιηγούνται
την ιστορία τους µέσα από τις αναπαραστάσεις θεών,
ηρώων και θνητών. Mιλούν για τις συνήθειες και τον
τρόπο ζωής των προγόνων. Πληροφορούν για κείνα
τα µακρινά χρόνια του Mύθου, µοναδικοί µάρτυρες του
παρελθόντος.
Tο παράθυρο της γνώσης ανοίγει διάπλατα
για τον αναγνώστη. Bοήθηµα απαραίτητο
για τους µαθητές της A΄ τάξης Γυµνασίου.

µαριζα ντεκαστρο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ στο παρελθον

Πού και πώς σκάβουν
οι αρχαιολόγοι;
Γίνονται ανασκαφές
στη θάλασσα;
Πώς προσδιορίζεται η ηλικία
ενός παλαιού αντικειµένου;
Ποιες πληροφορίες µας δίνει
η αρχαιολογία
για την καθηµερινή ζωή
σε άλλες εποχές;
Μια ιδιαίτερα κατατοπιστική
αλλά και διασκεδαστική
εισαγωγή στην επιστήµη
της αρχαιολογίας.

Tο βιβλίο κυκλοφορεί και:
•
στα αγγλικά: GREEK POTTERY – A CULTURE CAPTURED IN CLAY
•
στα γερµανικά: DIE VASEN UND IHRE WELT ENTDECKUNG DES ANTIKEN GRIECHENLANDS
•
στα γαλλικά: LE MONDE DES VASES GRECS – JE DECOUVRE GRECE ANCIENNE
•
στα σουηδικά: KARAMIKEN OCH DESS VARLD ATT UPPTACKA ANTIKENS GREKIAND

εκπαιδευτικά
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µαριζα ντεκαστρο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Tεχνη

µαριζα ντεκαστρο
ΛΑΪΚΗ TEXNH
Aυτό το βιβλίο παρουσιάζει την τέχνη ανώνυµων
λαϊκών καλλιτεχνών (κεντήµατα, δαντέλες, µπακίρια,
υφαντά, παλιές καρέκλες...) οι οποίοι έζησαν και
δηµιούργησαν στην πατρίδα µας στα χρόνια που
ακολούθησαν τη διάλυση της Bυζαντινής
Aυτοκρατορίας και µέχρι τις αρχές
του δικού µας αιώνα.

50 κεφάλαια-µαθήµατα που φέρνουν σταδιακά
τα παιδιά των µεγάλων τάξεων του δηµοτικού, αλλά
και κάθε ενδιαφερόµενο, σε ουσιαστική επαφή µε τα
σύµβολα, τις τεχνικές, τη θεµατολογία και τα ρεύµατα
της ζωγραφικής.

21X28 • σελ. 94 • τιμή 12,17 €

Aληθινό βοήθηµα για τα παιδιά για καλύτερη γνώση
και εµπέδωση της Bυζαντινής τέχνης. Mέσα από
τα κείµενα, την παρουσίαση βυζαντινών εικόνων,
την τεχνική τους, το χρώµα, τα ψηφιδωτά,
τα χειρόγραφα, την αρχιτεκτονική και διακόσµηση
της εκκλησίας, η συγγραφέας µε σαφήνεια κι
απλότητα αποκαλύπτει στον αναγνώστη
τα µυστικά της τέχνης.
O οδηγός περιλαµβάνει στις τελευταίες σελίδες του
δραστηριότητες για καλύτερη εµπέδωση.

21X28 • σελ. 48 • τιμή 9,13 €

Ένας οδηγός για τα παιδιά της E΄ ∆ηµοτικού

γιαννησ σΙγουροσ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ TA MYΣTIKA
THΣ ZΩΓPAΦIKHΣ
21X28 • σελ. 208 • τιμή 18,25 €

21X28 • σελ. 40 • τιμή 9,13 €

Μετά από µια σύντοµη περιγραφή των
αντιπροσωπευτικών έργων που επέλεξε η
συγγραφέας, τίθενται στους αναγνώστες πλήθος
ερωτήµατα που κεντρίζουν την παρατηρητικότητά
τους και τους παρακινούν να ψάξουν, να ερευνήσουν,
να προβληµατιστούν και να εξωτερικεύσουν την
απήχηση που είχε πάνω τους η επαφή τους µε το
έργο. Στο τέλος του βιβλίου χρονολογικός πίνακας και
γλωσσάριο.

γιολαντα χατζη
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦOΙ 19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 20ός ΑΙΩΝΑΣ
Αντιπροσωπευτικοί Έλληνες ζωγράφοι του 19ου και
του 20ού αιώνα παρουσιάζονται µέσα από έργα τους
που εκτίθενται στην Εθνική Πινακοθήκη.
Η συγγραφέας παρακινεί τα παιδιά να παρατηρήσουν
το κάθε έργο µε προσοχή, τις λεπτοµέρειες, να
προσεγγίσουν τα χαρακτηριστικά και τα
µορφοπλαστικά του στοιχεία, αποκρυπτογραφώντας
έτσι τα µυστικά και τη µαγεία του.

21X28 • σελ. 96 • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 96 • τιμή 12,17 €

21X28 • σελ. 96 • τιμή 12,17 €

γιολαντα χατζη
ΓΑΛΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦOΙ 15ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΙΤΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 13ος-18ος ΑΙΩΝΑΣ
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εκπαιδευτικά

γιολαντα χατζη

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠAI∆IA

ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ

19X19 • σελ. 72 • τιμή 8,12 €

19X19 • σελ. 132 • τιμή 11,60 €

19X19 • σελ. 156 • τιμή 12,68 €

Mια σειρά από βιβλία που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις διάφορες πόλεις της Eλλάδας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIKH

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Eικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

Mια περιήγηση στη Θεσσαλονίκη,
στα µνηµεία, στις συνοικίες και στα
αξιοθέατα της πόλης. O Aλέξανδρος,
γέννηµα θρέµµα της Θεσσαλονίκης,
συνοδεύει τα παιδιά στο συναρπαστικό
περίπατο και τους δίνει πληροφορίες για
τον πολιτισµό της πόλης στο πέρασµα
των αιώνων. Tα παιδιά µε το βιβλίο στα
χέρια, θα γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη και
έτσι θα έχουν τη δυνατότητα – γιατί όχι;
– να ξεναγήσουν και τους γονείς τους.

Mνηµεία και αξιοθέατα, πανέµορφες
συνοικίες, δρόµους και δροµάκια.
Πόσα, αλήθεια, µυστικά έχει η Aθήνα!
H ιστορία αυτής της πόλης είναι τόσο
µεγάλη και τόσο γοητευτική! H µικρή µας
φίλη, η ηρωίδα αυτού του βιβλίου,
ονοµάζεται Aθηνά. Γεννήθηκε στο
κέντρο της πόλης και είναι πρόθυµη να
την περπατήσει µαζί µας και να µας
µιλήσει γι’ αυτήν µε τον πιο ξεκούραστο
και διασκεδαστικό τρόπο.

Mια περιήγηση στους αρχαιολογικούς
χώρους, στα µοναστήρια
και στα πιο ωραία µέρη της Aττικής γης.
H Bαλεντίνα συνοδεύει τα παιδιά στο
συναρπαστικό περίπατο και τους δίνει
πληροφορίες για τα µέρη που
επισκέπτονται. Tα παιδιά, µε το βιβλίο
στα χέρια, θα επισκεφθούν γνωστά
και άγνωστα µέρη της Aττικής και έτσι
θα έχουν τη δυνατότητα – γιατί όχι; –
να ξεναγήσουν τους γονείς τους.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑ
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑ
Η δική μας Αθήνα είναι ένα πρωτότυπο «παιχνίδι συνειρμών», με θέμα τα μνημεία,
τα μουσεία, την ιστορία, τη σύγχρονη ζωή, τη τέχνη, τη φύση και το τοπίο της Αθήνας.
Με το παιχνίδι αυτό, η πόλη της Αθήνας γίνεται τελικά η αφορμή για ένα
συναπρπαστικό ταξίδι μέσα στον ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο και σύγχρονο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-15 χρόνων,
στους γονείς τους αλλά και στους δασκάλους
και καθηγητές τους.

ιωαννα φωκα
πανοσ βαλαβανησ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΙ • ΜΥΘΟΙ • ΜΝΗΜΕΙΑ

Ας περπατήσουµε σε τόπους και χρόνους παλαιούς, όταν οι αξίες και οι σχέσεις των
ανθρώπων µεταξύ τους, µε τη φύση, µε την εξουσία και µε τους θεούς ήταν διαφορετικές.
Ο βράχος της Ακροπόλεως, η Αγορά, η Πνύκα και ο Κεραµεικός, τα Αιγόσθενα, η Βραυρώνα,
το «ιερόν άκρον Σούνιον», ο Μαραθών και η Αγία Ελευσίνα, µας περιµένουν.

11X16 • σελ. 240 • τιμή 12,17 €

16.5X20 • σελ. 336 • τιμή 19,27 €

ενασ οδηγοσ τησ αθηνασ για παιδια

εκπαιδευτικά
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ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥME MAZI
14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,58 €

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,58 €
14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,58 €

Η κοινωνία είναι ένα σύνολο. Αποτελείται από εµάς και τους
άλλους. Για να ζήσουµε όλοι µαζί, θα πρέπει ο καθένας
να σέβεται τον άλλο, τη διαφορετικότητά του, τις ανάγκες του.
Σε κάθε βιβλίο υπάρχουν τρεις ιστορίες βγαλµένες από την
καθηµερινή µας ζωή, τρεις «φάκελοι» µε στοιχεία σχετικά
µε το κάθε θέµα και τρία παιχνίδια-τεστ που θα βοηθήσουν
τον αναγνώστη να κατανοήσει πως έχει µια θέση κι ένα ρόλο
στην κοινωνία. Τέσσερα βιβλία µε έγχρωµη εικονογράφηση,
ιδανικά για το σπίτι και το σχολείο.

14X21 • σελ. 56 • τιμή 5,58 €

ΣΕΙΡΑ 4 ΒΙΒΛΙΩΝ

21X21 • σελ. 36 • τιμή 7,61 €

Η σειρά Μόζα, η γάτα, για παιδιά ηλικίας από 4 ετών, έχει θέµα
τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες. Στις ιστορίες αυτές,
η Μόζα µιλάει µε το δικό της µοναδικό τρόπο για τα άτοµα που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης,όπως κι αυτή, καθώς και
ακοής, κινητικά, συνδρόµου Down και εγκεφαλικής παράλυσης.
Περιγράφει µε έναν απλό και χαριτωµένο τρόπο τη ζωή αυτών
των ανθρώπων και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
καθηµερινά. Το κυριότερο όµως είναι ότι εξηγεί γιατί µπορεί να
νιώθουµε αµηχανία και δισταγµό απέναντί τους και τελικά µας
ευαισθητοποιεί σε ένα δύσκολο κοινωνικό θέµα.

21X21 • σελ. 48 • τιμή 7,61 €

Eικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

21X21 • σελ. 48 • τιμή 7,61 €

ιωαννα σταµατοπουλου
ΜΟΖΑ, Η ΓΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 4 ΒΙΒΛΙΩΝ

21X21 • σελ. 48 • τιμή 7,61 €

1. ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ KOPITΣIA | 2. ΤΑ ΧΡΗΜΑTA
3. Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟTHTA | 4. Η ΒΙΑ

1. ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ νυχτα
ENA ΠAPAMYΘI ME ΘEMA TA προβληµατα ορασησ

2. Η ΜΑΓΙΣΣΑ Αµπουλινα
ENA ΠAPAMYΘI ME ΘEMA TA κινητικα προβληµατα

3. Η ΛΕΥΚΗ ΜολI
ENA ΠAPAMYΘI ME ΘEMA TA προβληµατα ακοησ

4. ΤΟ ΒΟΥΝΟ των νανων
ENA ΠAPAMYΘI ME ΘEMA THN EΓKEΦAΛIKH
ΠAPAΛYΣH KAI TO ΣYN∆POMO DOWN

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΙΖΙΝΓΚΕΡ - ΧΕΛΓΚΑ ΚΟΛΕΡ ΣΠΙΓΚΕΛ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ;

14X21 • σελ. 192 • τιμή 9,86 €

Τα μεγάλα θέματα της θρησκείας. Τα παιδιά ρωτούν - οι ερευνητές απαντούν.

Εικονογράφος: Μάσα Γκρόινε | Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη
Τα παιδιά κάνουν τις καλύτερες ερωτήσεις! Από πού προέρχεται ο κόσμος; Πώς μπορώ να
ξέρω ότι ο Θεός υπάρχει στ’ αλήθεια; Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τόσο κακό ο ένας στον άλλο;
Ισχύουν αυτά που γράφει η Βίβλος; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες; Πού κατοικεί ο
Θεός; Και γιατί ερχόμαστε στον κόσμο, αφού πρέπει κάποια στιγμή να πεθάνουμε; Στο βιβλίο
αυτό δεκαπέντε ερευνητές από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία απαντούν με τρόπο
κατανοητό στις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το Θεό και τις
θρησκείες. Γράφουν ό,τι μπορεί να ειπωθεί από επιστημονική σκοπιά πάνω σε αυτές.
Και εκφράζουν και τις δικές τους σκέψεις, τα ερωτήματα που εγείρονται και στους ίδιους.
Ένα βιβλίο που μπορούν να διαβάσουν παρέα παιδιά και γονείς, να το συζητήσουν
και να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές της θρησκείας.
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εκπαιδευτικά
γιωργοσ σγουροσ
αλεξανδροσ γιαρνελλ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑ-ΒΗ
ΣTO ΓAΛAΞIA

Eικονογράφηση του ίδιου
Βασικό εργαλείο για την πρόληψη µολύνσεων
από µικροοργανισµούς, το βιβλίο αυτό µας
µυεί στις επιστήµες της ιατρικής και της
βιολογίας, µαθαίνοντάς µας τους τρόπους
µετάδοσης των µολυσµατικών νοσηµάτων.
Ένα βιβλίο αφιερωµένο στην προστασία της
υγείας των παιδιών και των ζώων.

21X28 • σελ. 112 • τιμή 10,19 €

κωστασ τσιπησ
σοφια ζαραµπουκα
ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ καταλαβαινει
και ο γατοσ
Eικονογράφηση: Σοφία Zαραµπούκα

αλισον κουπερ
αν µακ ρεϊ
Παιδικοσ
εικονογραφηµενοσ
παγκοσµιοσ ατλασ
Mετάφραση: Kατερίνα Kροντηρά
Eικονογράφηση: Nτανιέλα Nτε Λούκα
∆εκατέσσερις πανέµορφοι, έγχρωµοι,
αναλυτικοί χάρτες, µέσα από τους
οποίους όχι µόνο το παιδί αλλά και ο
ενήλικος θα πάρει πληροφορίες –
γεωµορφολογικές, πολιτισµικές,
οικονοµικές – για τον πλανήτη Γη.

Mια εισαγωγή στον κόσµο της Φυσικής.
Aπλά και διασκεδαστικά, τα παιδιά παίρνουν
µια ιδέα για τα Άτοµα, τα Hλεκτρόνια, τα
Πρωτόνιακαι τα Nετρόνια. Mαθαίνουν για
τους νόµους της φύσης, έτσι που όταν έρθει
η ώρα ν’ ασχοληθούν στο σχολείο µε το
θέµα, να βρεθούν
σ’ ένα χώρο οικείο.

γιωργοσ σγουροσ
αλεξανδροσ γιαρνελλ
ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣEIΣ
Eικονογράφηση των ίδιων
Ένα βιβλίο γραµµένο µε χιούµορ για την
ακοή, την όραση, την όσφρηση, τη γεύση και
την αφή, µε παιχνίδια για τις ανακαλύψεις
αλλά και µε στοιχεία για το πώς λειτουργούν
οι αισθήσεις των ζώων...

12X17 • σελ. 26 • τιμή 6,08 €

21X21 • σελ. 30 • τιμή 8,62 €

νικολαοσ σ. χαρισησ
ΤΑ ΖΩΑ, ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ,
OI MIKPOOPΓANIΣMOI
KI EMEIΣ

21X28 • σελ. 112 • τιμή 9,14 €

25X33 • σελ. 46 • τιμή 10,14 €

Όλα ξεκίνησαν την ηµέρα που ο µικρός
Mα-Bη πήρε το διαστηµόπλοιο του µπαµπά
του και αποφάσισε να εξερευνήσει το
διάστηµα.
Σε ποιον πλανήτη παραλίγο να παγώσει;
Γύρω από ποιον πλανήτη είδε δώδεκα
δορυφόρους; Πώς λέγεται ο κόκκινος
πλανήτης που συνάντησε; Πού έκανε
ηλιοθεραπεία; Kαι ποια ήταν αυτά τα
παράξενα πλάσµατα που είδε να κινούνται
πάνω σ’ ένα γαλάζιο πλανήτη; Tαξίδεψε κι
εσύ µε το Mα-Bη και γνώρισε όλους τους
πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος.

21X218 • σελ. 48 • τιμή 7,61 €

Eικονογράφηση των ίδιων

δηµητρησ κασαµπαλησ
55 ΠΕΙΡΑΤΕχνηµατα
Eικονογράφηση: ∆ηµήτρης Kασάµπαλης
– Έχει ο αέρας βάρος;
– Πώς ταξιδεύει το νερό στα δέντρα
από τις ρίζες στα κλαδιά
και µετά στα φύλλα;
– Πώς στρίβει το φως στις γωνίες;
– Θα µπορούσε το νερό
σε µια κατσαρόλα να είναι
συγχρόνως ζεστό και κρύο;
ENA ΣYNAPΠAΣTIKO BIBΛIO
ME EIKONEΣ ΠOY AΠOΚΑΛΥΠTEI
ME TON ΠIO ΓOHTEYTIKO TPOΠO
TA MYΣTIKA THΣ ΦYΣHΣ

εκπαιδευτικά
αννετα παπαθανασιου
ολυµπια µπασκλαβανη
αργυρω λιτσαρδακη
ΦΩΤΑ ΠΑΡΑκαλω!

21X28 • σελ. 168 • τιμή 15,21 €

Συνταγές µε αναλυτικές οδηγίες,
βήµα βήµα, για φαγητά, γλυκά και
αναψυκτικά για όλες τις καθηµερινές
ή πιο επίσηµες ανάγκες.
Εκτός όµως από τις συνταγές,
οι µικροί και µεγάλοι αναγνώστες
θα ανακαλύψουν και στοιχεία
διατροφικά, ιστορικά, αλλά και
που θα τους βοηθήσουν να
αποκτήσουν περιβαλλοντικές
ευαισθησίες και συνειδητή
καταναλωτική συµπεριφορά.

EYH MAYPOMATI∆OY
ΠΟΣΟ Μ’ ΑΡΕΣΟΥΝ
OI KAPAMEΛITΣEΣ!
Eικονογράφηση: Mαρκ Γουάινσταϊν
19 λαχταριστές συνταγές
ζαχαροπλαστικής για καλοφαγάδες.
Ένα βιβλίο για να φτιάξουµε διάφορες
λιχουδιές, που γίνονται ακόµα πιο
απολαυστικές όταν φτιάχνονται µε τα
χεράκια µας.

ΕΥΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
ΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΣ
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
12 απλές αλλά λαχταριστές
σοκολατένιες συνταγές για µικρούς
και µεγάλους σοκολατοµανείς, σε ένα
ηµερολόγιο για κάθε χρονιά. Σλουρπ!

28X21 • σελ. 32 • τιμή 6,08 €

21X28 • σελ. 56 • τιμή 10,14 €

Ένα βιβλίο-οδηγός για νηπιαγωγούς,
δασκάλους, γονείς, παιδιά, φοιτητές
θεατρολογίας και παιδαγωγικών
σπουδών, σπουδαστές δραµατικών
σχολών, ηθοποιούς, ερασιτεχνικές
θεατρικές οµάδες... Περιέχει 16
«συναντήσεις» γεµάτες θεατρικά
παιχνίδια, αυτοσχεδιασµούς,
παντοµίµα, ασκήσεις χαλάρωσης,
κατασκευές (καπέλα, µάσκες,
κοστούµια, σκηνικά). Oι «παίκτες»,
µε τη βοήθεια του «εκπαιδευτή»,
εκφράζονται και επικοινωνούν
µέσα από τα θεατροπαιχνίδια.

Eικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

21X28 • σελ. 152 • τιμή 15,20 €

αννετα παπαθανασιου
ολυµπια µπασκλαβανη
ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓIA
MIKPOYΣ, MEΓAΛOYΣ
KAI... MEΓAΛYTEPOYΣ

αντιγονη ιωαννιδου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΓΕΙρικη
για παιδια και NEουσ

14X21 • σελ. 48 • τιμή 6,08 €

Oµαδικά παιδικά παιχνίδια και ιδέες
που έχουν σχέση µε το θέατρο,
για το νηπιαγωγείο, για το σχολείο,
για την παρέα. Eπίσης 100 έγχρωµες
φωτογραφίες και πολλά σκίτσα που
δείχνουν στα παιδιά πώς να στήσουν
µόνα τους µια παράσταση.
(Aυτοσχεδιασµοί, ιστορίες,
κατασκευή κοστουµιών, σκηνικών,
µακιγιάζ κ.λπ.)
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20X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

20X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

εκπαιδευτικά

20X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

20X28 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €
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23X23 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 1
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 2
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ 1
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ 2
Eικονογράφηση: Aγγελική Bαλαβάνη, M.
Eυδοκιµίδου, ∆. Mαρκέτου, Γ. Λεκκός, X. Σεφεριάδου
•2 µπλοκ για προνήπια µε ασκήσεις πάνω
στις έννοιες: Σχήµατα και χρώµατα –
Γιορτές και εποχές.
•2 µπλοκ για νήπια µε ασκήσεις πάνω στις έννοιες:
Mεγέθη και αντίθετα – Kατευθύνσεις και αριθµοί.

ΚΟΛΛΑΩ... ΤΑ ΜΕΣΑ ΣYΓKOINΩNIAΣ
ΚΟΛΛΑΩ... ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ THΣ ΠOΛHΣ
ΚΟΛΛΑΩ... ΤΑ ΕΠΑΓΓEΛMATA
Eικονογράφηση: Yβέτ Παπαδοπούλου
21X28 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

23X23 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

23X23 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

ι. ασηµακοπουλου
τ. µοσχοβιτη

Aπό το βιβλίο ξεδιπλώνονται διπλές σελίδες,
µε ωραίες σκηνές από την καθηµερινή ζωή
στην Eλλάδα. Tα παιδιά συµπληρώνουν τις εικόνες
αυτές, κολλώντας AYTOKOΛΛHTA σχήµατα, κτίρια
και ανθρώπους. Aφού τελειώσει το βιβλίο, το παιδί
µπορεί να βγάλει τις εικόνες από το βιβλίο και
να τις ενώσει για να κάνει µια ωραία AΦIΣA
(50Χ70 εκ.) για την τάξη ή το δωµάτιό του.
Tέλος, τα εξώφυλλα των τριών βιβλίων γίνονται
χαριτωµένες και χρήσιµες KATAΣKEYEΣ. Tα παιδιά
φτιάχνουν µια βάρκα (µολυβοθήκη), ένα περίπτερο
(χαρτοθήκη) και ένα µανάβικο (κουµπαρά).

21X28 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

21X28 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠPΩTOXPONIA
ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΌΡΤΕΣ
ΠΑΣΧΑ - ΠPΩTOMAΓIA
Zωγραφιές: Yβέτ Παπαδοπούλου
Mια χαριτωµένη πρωτότυπη σειρά µε εύκολες
χειροτεχνίες και χρήσιµες κατασκευές για παιδιά
4-9 ετών. Mε χαρτί, ψαλίδι, κόλλα και διάφορα
καθηµερινά µικροαντικείµενα, τα παιδιά φτιάχνουν
µόνα τους ωραιότατα πολύχρωµα στολίδια
για το σπίτι ή την τάξη τους µε παραστάσεις
για όλες τις γιορτές του χρόνου.

εκπαιδευτικά
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13X18 • σελ. 72 • τιμή 9,13 €

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΣΙΑ∆ΟΥ
ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

21X28 • σελ. 160 • τιμή 15,21 €

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 5-95 ΕΤΩΝ
Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν
Τι είναι το ΜΑΤ, το ΠΑΤ και το ΣΑΧ; Πώς κάνεις
ΡΟΚΕ; Πώς κινείται η Βασίλισσα και πώς
αµύνεται ο Βασιλιάς; Τι µπορεί να απειλήσει
τον Πύργο;
Ένα πρωτότυπο βιβλίο που θα γνωρίσει στα
παιδιά τα µυστικά του δηµοφιλούς αυτού
παιχνιδιού και θα διασκεδάσει τους µεγάλους.
Παιχνίδια, ασκήσεις, σπαζοκεφαλιές και παγίδες,
χωρίς πολλή θεωρία αλλά µε πολύ κέφι. Μη
βιαστείτε όµως να κοιτάξετε τις λύσεις στο τέλος
του βιβλίου! Το σκάκι θέλει εξάσκηση, υποµονή
και πάνω απ’ όλα φαντασία.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠONHΣH

23X22 • σελ. 60 • τιμή 9,64 €

17X24 • σελ. 120 • τιμή 12,17 €

ΣΕΙΡΑ 6 ΒΙΒΛΙΩΝ
Η σειρά Σκακιστική Προπόνηση, που αποτελείται
από έξι τόµους, καλύπτει τις φάσεις της παρτίδας
«µετά το άνοιγµα» µε θέµατα από τη «θεωρία του
µέσου» και τη «θεωρία των φινάλε». Αντλώντας
από την πολύχρονη εµπειρία του και τις
αγωνιστικές του διακρίσεις, µε εύστοχες
αναλύσεις τακτικών και στρατηγικών θεµάτων,
ο International Grand Master, συγγραφέας
και προπονητής Στράτος Γρίβας βοηθά
αποτελεσµατικά τον αναγνώστη σκακιστή να
βελτιώσει την τεχνική του στα κρίσιµα στάδια
«µετά τις πρώτες κινήσεις».

ΜΠΕΑΤΡΙΤΣΕ ΜΑΖΙΝΙ
101 ΚΑΛΟΙ ΛOΓOI
ΓIA NA EIΣAI ΠAI∆I
Eικονογράφηση:
Aντοντζονάτα Φεράρι
Μετάφραση:
Αδελαΐδα-Ναταλία Μοσχονά
Θα ήθελες να είσαι μεγάλος για
να κάνεις πράγματα που κάνουν
οι μεγάλοι; Θα γίνει κι αυτό. Όμως
ως τότε, όσο θα είσαι παιδί, κάνε
τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά.
Και μέτρα πόσοι λόγοι υπάρχουν
για να είσαι παιδί και να κάνεις
τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά.
Στο βιβλίο αυτό θα βρεις 101.
Στη πραγματικότητα, όμως,
είναι πολύ περισσότεροι...

ΓIΩPΓOΣ ΣΠEHΣ
κατερινα παλαιολογου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠAPA∆OΣH

ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ

Mε τα τρία αυτά βιβλία τα παιδιά γνωρίζουν παραδοσιακές τέχνες
και επαγγέλµατα. Mαθαίνουν πώς λειτουργεί ο νερόµυλος
και πώς παράγονται το λάδι και το µέλι.

ΕΝΑΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΣTHN TZIA
23X22 • σελ. 60 • τιμή 10,14 €

23X22 • σελ. 60 • τιμή 10,14 €

Eικονογράφηση: Nτόνα Πλατανιώτη

ΕΝΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΣΤΗΝ AΛONNHΣO
Eικονογράφηση: Γιάννης ∆ράκος-∆ρανής

Η ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ ΚΑΙ οι µελισσεσ
Eικονογράφηση: Γιάννης ∆ράκος-∆ρανής

εκπαιδευτικά

ΤΡΕΒΟΡ ΡΟΜΕΪΝ
ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΑΝ XAΣEIΣ ΚΑΠΟΙΟN
ΠOY AΓAΠAΣ;
Εικονογράφηση του ίδιου
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο

14X21 • σελ. 128 • τιμή 12,17 €

Είναι ένα από τα πιο σηµαντικά και πιο
σκληρά πράγµατα που µπορούν να
συµβούν στη ζωή σου. Κάποιος που
αγαπάς πεθαίνει κι ολόκληρος
ο κόσµος σου αλλάζει.
Tο βιβλίο αυτό θα σε βοηθήσει
να νιώσεις καλύτερα.

14X21 • σελ. 112 • τιμή 8,12 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 6,59 €
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KENT ΓOYΙNTΣEΣTEP
POMΠEPTA MΠEΓIEP
ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
οταν οι γονεισ σου
χωριζουν;
Εικονογράφηση: Μαριέκα Χέινλεν
Mετάφραση: Κατερίνα Σεργίδου
Ένα βιβλίο που βοηθά τα παιδιά
στη δύσκολη περίοδο της ζωής τους
που σηµατοδοτεί το διαζύγιο
των γονέων και δίνει απαντήσεις σε
ερωτήµατα που συχνά τα βασανίζουν.

POMΠEPTA MΠEΓIEP
KENT ΓOYΙNTΣEΣTEP
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ το διαζυγιο
Πώς να μιλήσετε στα παιδιά σας
και να τα βοηθήσετε
να το ξεπεράσουν

Εικονογράφηση: Μαριέκα Χέινλεν
Mετάφραση: Κατερίνα Σεργίδου
Ένα χρήσιµο βιβλίο που, µε ιδιαίτερη
κατανόηση κι ευαισθησία, καθοδηγεί
τους γονείς ώστε να βοηθήσουν τα
παιδιά τους να ξεπεράσουν το διαζύγιο.

κατριν φρισερ – αξελ σεφλερ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, µονοσ στο σπιτι!
Eικονογράφηση: Άξελ Σέφλερ
Mετάφραση: Iωάννα Mεϊτάνη
Η στιγµή που τόσο περίµενες έφτασε. Eίσαι επιτέλους µόνος στο σπίτι!
• Τι πρέπει να κάνεις στην κουζίνα και ποια είναι τα απρόοπτα που µπορεί
να συµβούν.
• Πώς µπορείς να διασκεδάσεις στο µπάνιο και τι πρέπει να προσέχεις.
• Tι θα κάνεις αν νιώσεις την επιθυµία να εισβάλεις στο βασίλειο των άλλων.
• Ποιοι είναι οι ζωντανοί οργανισµοί του σπιτιού και πώς πρέπει να φερθείς.
• Kι αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα;
• Πώς θα περάσεις τέλεια µόνος... µε όλη σου την παρέα, χωρίς όµως να
γκρεµίσετε το σπίτι.
Το βιβλίο, εκτός από χρήσιµες συµβουλές, περιλαµβάνει και ένα ειδικό
κεφάλαιο για τους σεισµούς, καθώς και όλα τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης,
που αχρείαστα να ’ναι, αλλά ας υπάρχουν...

Εικονογράφηση:
Τρέβορ Ροµέιν
Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος
Aν είσαι απέξω, σου
φέρονται σαν σκουπίδι.
Kι αν είσαι µέσα, πρέπει
να ακολουθείς τους κανόνες
τους. Γιατί θα πρέπει να σου
λένε οι άλλοι τι να κάνεις;
O Tρέβορ Pοµέιν γνωρίζει
τα πάντα για τις κλίκες και
τους λόγους για τους
οποίους υπάρχουν:
Yπάρχουν επειδή όλοι µας
έχουµε ανάγκη από φίλους.
∆ιασκεδάζοντας µε τα
αστεία και τα σκίτσα του,
θα µάθεις µερικές
σηµαντικές αλήθειες
σχετικά µε τη φιλία
και τη δηµοτικότητα.
∆ιάβασε λοιπόν αυτό το
βιβλίο, γιατί δεν υπάρχει
λόγος να σου χαλάσει τη
µέτρα µια κακή κλίκα.

Aν έχεις βαρεθεί να σε
πειράζουν, να σε
σπρώχνουν, να σε απειλούν,
ή να σε κοροϊδεύουν, αυτό
το βιβλίο είναι για σένα.
O συγγραφέας του γνωρίζει
πόσο βλάκες είναι οι
νταήδες του σχολείου.
Kαι ξέρει τον τρόπο
για να τους αποφεύγεις.
∆ιασκεδάζοντας µε τα
αστεία και τα σκίτσα του,
θα µάθεις και κάποιους
δοκιµασµένους τρόπους
που θα σε βοηθήσουν
να αντιµετωπίσεις
τους νταήδες, όπως:
• να τους κρατάς
σε απόσταση.
• να κάνεις πολλούς φίλους.
Oι νταήδες δεν αντέχουν
να βλέπουν οµάδες
χαρούµενων, χαµογελαστών, φιλικών παιδιών.
∆ιάβασε αυτό το βιβλίο,
αν θέλεις να ξεφορτωθείς
τους νταήδες από τη ζωή
σου!

τρεβορ ροµεϊν
ελιζαµπεθ βερντικ
ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ειναι σκετη φρικη!

τρεβορ ροµεϊν
ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ
του σχολειου
ειναι βλακεσ

Εικονογράφηση:
Τρέβορ Ροµέιν
Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος

Εικονογράφηση:
Τρέβορ Ροµέιν
Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος

∆ιάβασε αυτό το βιβλίο
για να µάθεις:
• συµβουλές για να γράφεις
καλά στα διαγωνίσµατα
• απόρρητα µυστικά σχετικά
µε τα διαγωνίσµατα.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,08 €
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• τρόπους για να διαβάζεις
έξυπνα.
• Πως να διώξεις το άγχος
των διαγωνισµάτων,
και άλλα πολλά.
Mην ανησυχείς, αυτό
δεν είναι ένα τεράστιο και
βαρετό βιβλίο µε συµβουλές
για το πως να διαβάζεις.
Θα µάθεις, όµως, πώς
να γράφεις καλύτερα
στα διαγωνίσµατα.

τρεβορ ροµεϊν
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
τα µαθηµατα σου
χωρισ να σου
ερχεται εµετοσ
Εικονογράφηση:
Τρέβορ Ροµέιν
Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος
Mη διαβάσεις αυτό το βιβλίο
αν σου αρέσει να κάνεις
τα µαθήµατά σου.
Aν όµως το διάβασµα σου
φέρνει άγχος ή πανικό, αυτό
το βιβλίο γράφτηκε για σένα.
O Tρέβορ Pοµέιν ξέρει πόσο
απαίσιο είναι πολλές φορές
το διάβασµα. Όµως ξέρει
και πώς µπορείς να κάνεις
τα µαθήµατά σου χωρίς να
σου έρχεται εµετός.

τρεβορ ροµεϊν
ελιζαµπεθ βερντικ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ
ΣΟΥ ΤΗ δινει
στα νευρα
Εικονογράφηση:
Τρέβορ Ροµέιν

Mετάφραση:
Φίλιππος Xρυσόπουλος
• Nιώθεις συχνά να
σου σφίγγει το κεφάλι
ένας βόας;
• Bλέπεις στον ύπνο σου
ότι σε κυνηγάνε;
• Aνησυχείς τόσο πολύ
για το σχολείο, που σε πιάνει
το στοµάχι σου;
• Έχεις την εντύπωση πως
η λίστα µε αυτά που πρέπει
να κάνεις είναι ατελείωτη;
Mέσα στις σελίδες του
βιβλίου αυτού θα βρεις
πώς να διώξεις το άγχος
και ακόµη περισσότερο.
Eπιπλέον θα χαµογελάσεις,
θα γελάσεις και θα ξεραθείς
στα γέλια µε τα αστεία
και τα σκίτσα. Mην ξεχνάς
ότι το γέλιο είναι το καλύτερο
φάρµακο για το άγχος.

14X21 • σελ. 112 • τιμή 6,08 €

τρεβορ ροµεϊν
ΟΙ ΔΗΘΕΝ,
οι κλικεσ,
και αλλεσ
σαχλαµαρεσ

14X21 • σελ. 96 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 136 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 112 • τιμή 6,08 €

εκπαιδευτικά
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εκπαιδευτικά

14X21 • σελ. 88 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 104 • τιμή 6,59 €

µαιρη µεταξα-παξινου

14X21 • σελ. 72 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,59 €

14X21 • σελ. 168 • τιμή 6,59 €

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑβΗΣ ΑΠΟ...
ΣΕΙΡΑ 5 ΒΙΒΛΙΩΝ

Μια σειρά οδηγών που αφορούν την εφηβεία και τα προβλήµατά της.
Σχεδιάστηκαν µε σκοπό να σου µάθουν την αλήθεια για τις πιέσεις που
δέχεσαι στην καθηµερινή σου ζωή και να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις
τις ευθύνες σου, να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες και να
απελευθερωθείς από χειραγωγήσεις και ψεύτικα πρότυπα.

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ... ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Eικονογράφηση: Aλέκος Φουντουκλής

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ... ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ
Eικονογράφηση: Aλέκος Φουντουκλής
Η αλήθεια για τις δίαιτες, τις θερµίδες, την ανορεξία, τη βουλιµία, την
παχυσαρκία και τη σχέση τους µ’ εσένα. Μάθε να χαίρεσαι το σώµα σου
χωρίς στερήσεις και ταλαιπωρίες.

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ... ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Eικονογράφηση: Aλέκος Φουντουκλής
Ακόµα κι αν ζεις σε µια προβληµατική οικογένεια υπάρχει τρόπος να δεις
θετικά την κατάσταση. Γιατί σ’ αυτήν όχι µόνο δε βαριέσαι αλλά
αναγκάζεσαι και να σκεφτείς. Να σκεφτείς πώς να την αλλάξεις.
Και, προσπαθώντας να την αλλάξεις, αλλάζεις τον εαυτό σου.
Αλλάζοντας τον εαυτό σου, αλλάζει ο κόσµος όλος!

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ... ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Eικονογράφηση: Aλέκος Φουντουκλής
Η ζωή είναι από µόνη της ένα υπέροχο δώρο, γεµάτη από µικρά και
µεγάλα θαύµατα. Αξίζει να τη ζήσεις. Αν αυτό το λησµονήσεις, ίσως
δραπετεύσει…

ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ... ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Eικονογράφηση: Kλειώ Mποµπότη
Το βιβλίο αυτό θα εξερευνήσει µαζί σου τον κόσµο των αγοριών και θα
σου πει τι έχουν στο µυαλό τους αυτές οι σουσουράδες που λέγονται
κορίτσια. Θα διευκολύνει έτσι την επικοινωνία σου µε το άλλο φύλο και θα
σε προστατεύσει από απογοητεύσεις, παρεξηγήσεις και δυσάρεστες
τριβές. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούµε να καταλάβουµε
ο ένας τον άλλο, τόσο ευκολότερο θα είναι
να ζήσουµε αρµονικά όλοι µαζί.

14X21 • σελ. 72 • τιμή 12,05 €

Μάθε πώς να µην πέφτεις στις παγίδες του άγχους, της καταπίεσης και
του ανταγωνισµού και πώς να µετατρέψεις τα σχολικά σου χρόνια στα
καλύτερα της ζωής σου.

ιρεν κολασ
πωσ να γινεισ
ενα υπεροχο κοριτσι!
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ

Εικονογράφηση: Μαγκαλί Φουρνιέ
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Στο σπίτι μας ή στα σπίτια των άλλων, στο
δρόμο, στο σχολείο ή στο εστιατόριο, καλό είναι
να ξέρουμε πώς να φερθούμε για να μη νομίζει
ο κόσμος πως μπήκε στη μηχανή του χρόνου
και συνάντησε την κόρη του κυρίου
Νεάντερταλ, την ανιψιά της κυρίας Κρο-Μανιόν!
Να λοιπόν ένας απλός οδηγός για σημερινά
κορίτσια που θέλουν να ξέρουν πώς να
φερθούν σε κάθε περίσταση.
Ένα διασκεδαστικό βιβλίο που θα σε βοηθήσει
να νιώθεις άνετα και καλά με τον εαυτό σου,
και να κατακτήσεις το σεβασμό
και τη συμπάθεια των άλλων!

εκπαιδευτικά
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τζεΪν παβανελ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΞ
Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

καρεν γκραβελ
ΜΑ ΤΙ ΣυΜΒΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙ κατω;
Eικονογράφηση: Pόµπερτ Λέιτον
Mετάφραση: Nεκτάριος Kαλαϊτζής
Το Mα τι συµβαίνει εκεί κάτω;
είναι ένα πολύ χρήσιµο και πρακτικό βιβλίο
που θα λύσει τις απορίες
σου σχετικά µε όλα αυτά τα παράξενα
που σου συµβαίνουν τώρα τελευταία.
• Γιατί η φωνή µου ακούγεται τόσο παράξενη;
• Πότε θ’ αρχίσω κι εγώ να ξυρίζοµαι;
• Γιατί συνεχώς βγάζω σπυράκια;
• Nα χαίροµαι ή να λυπάµαι για τις αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα µου;
• Tι είναι η στύση, η εκσπερµάτωση, ο οργασµός, ο αυνανισµός, η ονείρωξη;
• Tι αλλαγές συµβαίνουν στο σώµα των κοριτσιών;
• Tι είναι η οµοφυλοφιλία;
• Πώς γίνονται τα µωρά (και πώς µπορούµε να τα αποφύγουµε);
• Aπό ποιες αρρώστιες κινδυνεύω και πώς να προφυλαχτώ;
• Tι είναι φυσιολογικό και τι όχι;

14X21 • σελ. 160 • τιμή 6,59 €

16X21 • σελ. 216 • τιμή 12,17 €

Ένας πλήρης οδηγός για εφήβους… και όχι µόνο. Εδώ θα βρεις την απάντηση
σε όσα πάντα ήθελες να µάθεις για το σεξ αλλά ντρεπόσουν να ρωτήσεις.
Η συγγραφέας δίνει συνοπτικές απαντήσεις σε σοβαρές ερωτήσεις
και διαψεύδει διαδεδοµένους µύθους.

χαριετ µοζατσε - καρεν ουνγκερ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ’να, πολυ µεγαλοσ για τ’ αλλο!
Oδηγός επιβίωσης για τα χρόνια του γυµνασίου
Πηγαίνεις στο Γυµνάσιο. ∆εν είσαι πια παιδί... αλλά δεν είσαι και µεγάλος. Έχεις
περισσότερες ελευθερίες... αλλά όχι αρκετές. Aντιµετωπίζεις διαφόρων ειδών προβλήµατα,
αλλά δεν ξέρεις από ποιον να ζητήσεις βοήθεια. Έχεις ένα σωρό ερωτήσεις αλλά δεν ξέρεις
από ποιον να ζητήσεις απάντηση.
• Τι συµβαίνει στο σώµα µου;
•T
 ι θα γίνει αν βάλω σιδεράκια ή φορέσω γυαλιά;
•Γ
 ιατί τα συναισθήµατά µου αλλάζουν από τη µια στιγµή στην άλλη;
• Πώς θα αντιµετωπίσω τους φόβους µου;
•Γ
 ιατί είναι τόσο δύσκολο να συζητώ µε τους γονείς µου;
• Πώς µπορώ να τα πηγαίνω καλύτερα
µε τους φίλους µου;
• Πώς να διαχειριστώ το χαρτζηλίκι µου;
• Πώς να οργανώσω το χρόνο µου καλύτερα;
• Πώς να µελετώ σε λιγότερη ώρα;

Λιντα Μανταρασ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ, ΜΕ ΤΟ ΔΥΟ, µε το τρια… µεγαλωνω!
Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο
Ένα πολύ χρήσιµο και πρακτικό εγχειρίδιο, που θα λύσει τις απορίες σου σχετικά µε
όλα αυτά τα παράξενα που σου συµβαίνουν τώρα τελευταία. - Τι ακριβώς σηµαίνει
µεγαλώνω; - Γιατί βγάζω τόσες τρίχες; - Γιατί µυρίζει ο ιδρώτας µου; - Τι µπορώ να κάνω
για τα σπυράκια µου; - Γιατί παίρνω απότοµα βάρος; - Τι συµβαίνει στο σώµα µου
«εκείνες τις µέρες του µήνα»; Αν ψάχνεις κι εσύ την απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις,
διάβασε το βιβλίο αυτό. Θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να δεχτείς µε χαρά τις
συναρπαστικές αλαγές που γίνονται στο σώµα σου.

14X21 • σελ. 128 • τιμή 7,61 €

14X21 • σελ. 278 • τιμή 10,14 €

Eικονογράφηση: Mάικ Γκόρντον | Mετάφραση: Nοέλα Eλιασά

το πνεύμα των Χριστουγέννων
εμπνέει τους συγγραφείς μας...
...και για το Πάσχα, αυγουλάκια-λαγοί,
τσουρεκόσπιτα και άλλα περίεργα
στα πιο πρωτότυπα πασχαλινά βιβλία

Η εικόνα είναι του Κώστα Καρασαββίδη
από το βιβλίο της Βάσως Σκόπα
«Μουσκεμένα Χριστούγεννα».

βιβλία για τα Χριστούγεννα
και για το Πάσχα
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Χριστούγεννα

ι. ασηµακοπουλου
τ. µοσχοβιτη
ΧΡΙΣΤουΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

21X28 • σελ . 20 • τιμή 5,07 €

Εδώ θα βρεις υλικό και οδηγίες για
να κατασκευάσεις δυο αγγέλους,
ένα κερί, ένα καράβι, ένα αστέρι, µια
φάτνη, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο,
ένα στεφάνι, έναν χιονάνθρωπο και
έναν Άγιο Βασίλη-ηµερολόγιο, και να
διακοσµήσεις το δωµάτιο ή την τάξη
σου.

21X28 • σελ. 52 • τιμή 10,14 €

Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου

ΜΑΡΚ ΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κόψε! Δίπλωσε! Κόλλησε!
12 δημιουγικές χριστουγεννιάτικες
κατασκευές για να περάσεις υπέρχες
γιορτές!

Εικονογράφηση: Ευγενία Φακίνου
Ένα σκανταλιάρικο και ανυπάκουο
αστεράκι βαρέθηκε να ζει στον ουρανό
και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι
του και να πλησιάσει τη Γη.
Και έγινε το γνωστό σε όλους µας…
Αστέρι των Χριστουγέννων!

23X22 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

16X16 • σελ. 32 • τιμή 5,02 €

ευγενια φακινου
Tο Aστερι
των Xριστουγεννων

14X18,5 • σελ. 128 • τιμή 7,46 €

ι. ασηµακοπουλου
τ. µοσχοβιτη
Γιορταζοντασ
στον τοπο µου
τα Xριστουγεννα
Ένα βιβλίο για παιδιά 4-8 ετών, µε θέµα
το πώς γιορτάζουν τρεις ελληνικές
οικογένειες (σε νησί, σε χωριό και σε
µια µεγάλη πόλη) τις Άγιες Mέρες.
Oι χαρούµενες γιορτινές σκηνές
του βιβλίου συµπληρώνονται µε
αυτοκόλλητα, που τοποθετεί το ίδιο το
παιδί όπου του αρέσει (π.χ. προσθέτει
γιορτινά φαγητά στο χριστουγεννιάτικο
τραπέζι ή στολισµένα καράβια σε
νησιώτικα παράθυρα).

22X28 • σελ. 144 • τιμή 15,21 €

Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
Μετάφραση: Βίκη Λιανού

χεδερ αµερι
H BIβλοσ για παιδια
Εικονογράφηση: Λίντα Έντουαρντς
Mετάφραση: Kατερίνα Xαλµούκου

Mια επιλογή από τις γνωστότερες και πιο αγαπηµένες ιστορίες από την Καινή και
την Παλαιά ∆ιαθήκη. Μένοντας κοντά στο πρωτότυπο κείµενο, η συγγραφέας
απέδωσε τις ιστορίες µε έναν τρόπο ευκολονόητο και ευχάριστο για τους µικρούς
αναγνώστες. Τα απλά αλλά περιεκτικά κείµενα, σε συνδυασµό µε την πλούσια,
πανέµορφη και πρωτότυπη εικονογράφηση, καθιστούν τη Βίβλο για παιδιά
ενδιαφέρουσα για όλη την οικογένεια.

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!

Χριστούγεννα
ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΞAΦNIKA TA XPIΣTOYΓENNA

24X24 • σελ. 54 • τιμή 12,17 €
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21X22 • σελ. 44 • τιμή 10,14 €

Εικονογράφηση: Αλέξης Κυριτσόπουλος
Σε µια µικρή πόλη, όπου µικροί και µεγάλοι περίµεναν
τα Χριστούγεννα, ήρθε ξαφνικά ένας ∆ράκος,
ο Φρίκης. Ένας δράκος που έτρωγε χριστουγεννιάτικα
δέντρα. Στην ίδια πόλη ζούσε µε τους γονείς της
η Τιτίκα. Όταν ο Φρίκης θα ορµήσει στο δωµάτιό της,
τον περιµένει µια πολύ δυσάρεστη
(ή µήπως ευχάριστη;) έκπληξη…

µανOλησ µαυρολεων
Tο αφηρηµενο αστερι

20X27 • σελ. 94 • τιμή 15,21 €
21X28 • σελ. 40 • τιμή 11,16 €

Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού ανάβουν το φως τους τη
νύχτα και το σβήνουν την ηµέρα. Γιατί την ηµέρα µόνο ο
Ήλιος πρέπει να φέγγει στον ουρανό. Tι γίνεται, όµως,
αν κάποιο αστέρι ξεχάσει να σβήσει το φως του όταν
ξηµερώσει; Kαι πώς, άραγε, λέγεται το Φεγγάρι σ’ όλες
τις γλώσσες του κόσµου;
Mια ιστορία µαγική, φανταστική που εξηγεί – αλλά
µπορεί και να παρεξηγεί – πώς το Φεγγάρι, από αστέρι
µακρινό, αφηρηµένο και λιγάκι αλλοτινό, κοντά στον
Ήλιο ήρθε και στη Γη...

ντιΝτιε λεβι
Tο µυστικο µου ηµερολογιο
Εικονογράφηση: Μπενζαµέν Σο, Oρελί Γκιγερέ, Bανεσά Iέ,
Mιγκέλ Λαρζιγιέρ, Oλιβιέ Λατίκ, Kριστόφ Mερλάν,
Kλεµάν Oυµπρερί
Mετάφραση: Aριάδνη Mοσχονά
Aυτό είναι το αληθινό ηµερολόγιο του Aϊ-Bασίλη.
Σ’ αυτό γράφει όλα του τα µυστικά, τα κολπάκια,
τις χαρές και τις λύπες. Σ’ αυτό φυλάει γράµµατα
παιδιών, πολύτιµα έγγραφα και φωτογραφίες του.
Σ’ αυτό θα διαβάσετε ότι θέλατε πάντα να µάθετε
για τον Aϊ-Bασίλη: Tι κάνει όλη την υπόλοιπη χρονιά;
Πώς ήταν µικρός; Πού πηγαίνει διακοπές;
Ποιος του φέρνει δώρο τα Xριστούγεννα;

23X30 • σελ. 40 • τιμή 14,20 €

24X28 • σελ. 32 • τιμή 12,17 €

ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΤΖΗ
H BAΣIΛIKH KAI O AΪ-BAΣIΛHΣ
THΣ καισαρειασ
Εικονογράφηση: Σωτήρης Σόρογκας
Παραµονή Πρωτοχρονιάς πια. Μπoρεί να µην
προλάβαινα να στείλω γράµµα στον Αϊ-Βασίλη,
αλλά είχα στα χέρια µου µια κούκλα που είχε φτιάξει
ο ίδιος. Το βράδυ, πριν κοιµηθώ, άρχισα να της µιλάω.
Ξύπνησα µέσα στη νύχτα, γιατί άκουσα κάποιον να
ψιθυρίζει το όνοµά µου. «Βασιλική, Βασιλική, ξύπνα!»

ΣTEΛIOΣ ΠEΛAΣΓOΣ
TO AΣTPO THΣ ΓENNHΣHΣ
Εικονογράφηση: Οksana Chaus
Αυτή είναι η ιστορία µιας ουράνιας λάµψης.
Ενός άστρου που δεν ήταν άστρο. Του Άστρου
που φώτισε κάποτε τη φάτνη του µικρού Χριστού.
Μια ιστορία για γονείς και παιδιά.

ιωαννα ντακολια
Oι βοηθοι του αϊ-βασιλη
Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
Όταν οι ιστορίες για τα μικρά ξωτικά της φυλής των Ούζι Τόλκι
τελειώνουν, σιωπή και απελπισία σκεπάζει το μικρό χωριό.
Τότε αποφασίζουν να ξεκινήσουν για ένα ταξίδι μακρινό, αναζητώντας
τον Αϊ-Βασίλη, το φύλακα των ιστοριών, τον μόνο που μπορεί
να τους ξαναδώσει τη χαμένη τους φαντασία..
Αυτό το ταξίδι θα αλλάξει τη ζωή τους...
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Χριστούγεννα
τζαν φερνλι
O MIKPOΣ KOKKINOΛAIMHΣ
21X28 • σελ. 28 • τιμή 10,14 €

21X26 • σελ. 32 • τιμή 8,12 €

Eικονογράφηση: Τζαν Φέρνλι
Mετάφραση: Στέλλα Kουτσούκαλη
O Mικρός Kοκκινολαίµης χάρισε τα εφτά πλεκτά γιλεκάκια
του σε φίλους του, που τα είχαν ανάγκη. Tην παραµονή
των Xριστουγέννων, χωρίς γιλέκο, τρέµει πάνω σε µια
χιοινισµένη στέγη... ώσπου έρχεται κάποιος να τον σώσει.

µαρια ρουσακη-βιλλα
η PIΓE KAΛTΣA τHΣ ΣHMINAΣ
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Πώς θα νιώσει η Σηµίνα γιορτινή χωρίς τη µία ριγέ
χριστουγεννιάτικη κάλτσα της; Aποφασίζει, λοιπόν, να φορέσει
έστω τη µία ριγέ κάλτσα για τις γιορτές. Ώσπου ανακαλύπτει ότι η
µοναχική της κάλτσα κρύβει µια χριστουγεννιάτικη έκπληξη, για να
µη νιώθει ποτέ η ίδια µόνη σαν αυτήν.

21X28 • σελ. 40 • τιμή 10,14 €

21X28 • σελ. 40 • τιμή 12,17 €

ΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή
Ο µικρός αστερίας αποµένει µόνος σε µια θάλασσα κι ένα χρόνο
που δείχνει να έχει σταµατήσει, και γίνεται µάρτυρας
της γέννησης ενός υπέρλαµπρου άστρου.
Γιατί ακόµα και τα πιο µικρά και ασήµαντα πλάσµατα µπορούν
να γίνουν πρωταγωνιστές της πιο όµορφης ιστορίας του κόσµου.

ΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
AΓIOBAΣIΛIATIKA MΠEP∆EMATA

21X28• σελ. 48 • τιμή 12,68 €

21X28 • σελ. 32 • τιμή 12,17 €

Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταµατιάδη
Ο Αϊ-Βασίλης πιστεύει πως καµιά δουλειά δεν είναι δυσκολότερη
από αυτήν που κάνει ο ίδιος. Ποιος άλλος µπορεί να φτιάχνει τα
ωραιότερα παιχνίδια του κόσµου, να µαθαίνει στους τάρανδους
να πετάνε, να διαβάζει τα χιλιάδες γράµµατα των παιδιών και να
ταξιδεύει µέσα σε λίγες ώρες σε όλο τον κόσµο µοιράζοντας τα
δώρα; Η κυρία Αϊ-Βασίλη, πάλι, πιστεύει πως καθόλου εύκολο
δεν είναι να κρατάς το σπίτι καθαρό, να ετοιµάζεις φαγητό για
δεκάδες ξωτικά και νεραϊδούλες, να ράβεις τις γιορτινές στολές
και να φτιάχνεις χιλιάδες µπισκότα και γλυκά για τις γιορτές.
Ευκαιρία λοιπόν για ένα στοίχηµα. Γιατί τη φετινή χρονιά η κυρία
Αϊ-Βασίλη θα ετοιµάσει τα δώρα για τα παιδιά και ο Αϊ-Βασίλης
θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού.
Κι εκεί αρχίζουν τα αγιοβασιλιάτικα µπερδέµατα!

ΚΙΡΑ ΣΙΝΟΥ
TO AMIΛHTO NEPO
Εικονογράφηση: Λευτέρης Kιουρτσόγλου

νανα
µαρµαρα-δαγιογλου
Tο ονειρο
των Xριστουγεννων
21.5X29.5 • σελ. 32 • τιμή 8,62 €

Εικονογράφηση: ∆ήµος Χρήστος
– Eγώ, είπε το έλατο µε λαχτάρα,
θα ήθελα να γίνω ένα
φανταχτερό χριστουγεννιάτικο
δέντρο! Nα µε στολίζουν µε
αγάπη δίπλα στο αναµµένο
τζάκι παιδικά χεράκια.
Kαι, τεντώνοντας την κορυφή
του προς τον ουρανό, έστειλε
µε θέρµη την ευχή του...

Ο Γρηγόρης βρίσκεται µε την οικογένειά του στο χωριό, για να
περάσει εκεί την Πρωτοχρονιά, κοντά στον παππού και στη γιαγιά.
Φέτος οι µεγάλοι θέλουν να αναβιώσουν ένα παλιό έθιµο, κι όλο
µιλάνε για το στοιχειό της βρύσης. Ο Γρηγόρης δεν πιστεύει σε
στοιχειά. Υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξει γνώµη, τώρα που πρέπει
να πάει ο ίδιος στη βρύση και να αντιµετωπίσει το στοιχειό; Μια
πρωτοχρονιάτικη ιστορία, που βασίζεται σε ένα ελληνικό έθιµο.

ΤΑΣΟΥΛΑ ∆. ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ
Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΒ ΓΡΑΒΑΤΑΣ
Ή ΣΧΕ∆ΟΝ… ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Eλάτε να ταξιδέψουµε στο Ποντικοκούραµπο. Εκεί που, κάθε
Χριστούγεννα, όποιος φτιάξει στην αυλή του το πιο ψηλό δέντρο
από κουραµπιέδες ανακηρύσσεται ο νικητής της χρονιάς. Φοράει

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ - AΛEKOΣ ΦAΣIANOΣ
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

21X21 • σελ. 24 • τιμή 7,61 €

τη µοβ γραβάτα και γιορτάζει στην πλατεία µαζί µε όλους τους κατοίκους
του Ποντικοκούραµπου! Αν σας αρέσουν και τα µυστήρια… µην αργείτε!
Γιατί φέτος στο Ποντικοκούραµπο, κάποιος έκλεψε τη µοβ γραβάτα,
το πανάρχαιο έπαθλο που δίνεται στον νικητή! Μαζί σας θα είναι
και ο πανέξυπνος Πριτσιπρίτς, που ίσως σας βοηθήσει
να ανακαλύψετε τον… κλέφτη.
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23X24 • σελ. 32 • τιμή 10,14 €

Χριστούγεννα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ
Ο ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ Α∆ΥΝΑΤΙΣΕΙ
Εικονογράφηση: Μιχάλης Κασάπης
Οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη µένουν έκπληκτοι όταν εκείνος τους
ανακοινώνει ότι θέλει να αδυνατίσει. Προσπαθούν να τον πείσουν ότι τα
παιδιά τον αγαπούν έτσι όπως είναι. Του προτείνουν, τέλος, µια συνταγή
που θα τον κρατήσει σε φόρµα χωρίς να αλλάξει το συµπαθητικό
και µοναδικό… παρουσιαστικό του.

από 9 ετών

κιρα σινου
h νυχτα των καλικαντζαρων
Εικονογράφηση: Σόνια Mητραλιά

Tα γενέθλια του Xρίστου πέφτουν Xριστούγεννα. Όταν πλησιάζει
ο καιρός να συµπληρώσει τα δώδεκα, ανακαλύπτει ξαφνικά πως
κάποιο µυστικό κρύβεται πίσω από τη γέννησή του. Συνάµα
στη ζωή του µπαίνουν πλάσµατα παράξενα και υπερφυσικά,
που δεν τα βλέπει κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο.

Για µεγαλύτερα παιδιά,
το πρωτότυπο κείµενο
σε προσεγµένη έκδοση.

15X22.5 • σελ. 112 • τιμή 10,14 €

Τα παιδιά περιµένουν τις γιορτές των Χριστουγέννων – τις χειµωνιάτικες
γιορτές – µε ανυποµονησία. Είναι φωτεινές, είναι χαρούµενες. Τις
γιορτές αυτές περιµένει και ο Γιαννάκης, ο ήρωας του βιβλίου, µαζί µε τα
ζιζάνια και τα καλικαντζαράκια! Αυτό το βιβλίο δηµιούργησαν ο Γιάννης
Κοντός και ο Αλέκος Φασιανός µε αγάπη για το παιδί και τους κόσµους
του.

23X22 • σελ. 32 • τιμή 7,61 €

Εικονογράφηση: Αλέκος Φασιανός

καρολοσ ντικενσ
Xριστουγεννιατικη ιστορια
Εικονογράφηση: Θανάσης Tσίτσικας
Γιατί ποτέ κανείς απ’ όσους συναντούν τον Σκρουτζ στο
δρόµο δεν του µιλάει; Kαι γιατί εκείνον δεν τον νοιάζει;
Γιατί ο Σκρουτζ θεωρεί πως τα Xριστούγεννα είναι µια
ανοησία; Πού θα τον πάνε τα τρία πνεύµατα που θα τον
επισκεφτούν την παραµονή των Xριστουγέννων;
Kαι υπάρχει, άραγε, περίπτωση να κάνουν τον σκληρό
και άκαρδο Σκρουτζ να αλλάξει;

Tο Xριστουγεννιατικο ροµποτ
και αλλεσ ιστοριεσ

Σ’ αυτή τη θαυµάσια συλλογή, εννέα γνωστοί συγγραφείς γράφουν
για τη µαγεία και το θαύµα των Xριστουγέννων. Tο αποτέλεσµα είναι
ένα βιβλίο που θα ζεστάνει και την πιο παγωµένη χειµωνιάτικη µέρα,
και θα κάνει τα Xριστούγεννα όλων µας πραγµατικά µαγικά.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,08 €

Εικονογράφηση: Φίλιπ Xόπµαν
Mετάφραση: Mαρία A. Παπανδρέου

14X21 • σελ. 80 • τιμή 7,61 €

MAΓIKEΣ XPIΣTOYΓENNIATIKEΣ IΣTOPIEΣ

14X21 • σελ. 176 • τιμή 9,14 €

Tρεις µαγευτικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες από µια κορυφαία
και πολυαγαπηµένη συγγραφέα.

14X21 • σελ. 176 • τιμή 8,12 €

Εικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠAPEA M’ ENAN KAΛIKANTZAPO
Εικονογράφηση: Γιάννης ∆ρανής
Λίγες µέρες πριν από τα Χριστούγεννα κι οι καλικάντζαροι ανεβαίνουν
στον Απάνω Κόσµο να πειράξουν τους ανθρώπους.
Όµως ένας καλικαντζαράκος, ο Τιτσίν-τιτσίν, θα βρεθεί... αιχµάλωτος
τεσσάρων παιδιών. Τα παιδιά δε θέλουν το κακό του. Τον κάνουν φίλο
τους. Μαζί θα περιπλανηθούν και θα δουν τις αταξίες των άλλων
καλικάντζαρων. Παρέα µε τον Τιτσίν-τιτσίν, τη Μαργαρίτα, το Νικόλα,
τον Αντρέα και το ∆ηµήτρη κάθε αναγνώστης θα γνωρίσει τις λαϊκές
δοξασίες και τα έθιµα του ελληνικού ∆ωδεκάµερου.
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Χριστούγεννα

από 9 ετών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΟΥΤΑ
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ
Αγαπητοί φίλοι,
Εγώ, η Κλάθε Γλυκοπούλου, σας βεβαιώνω ότι µερικές φορές
δεν είναι εύκολο να ζει κανείς µε µια αδελφή που, ενώ γεννήθηκε
δεύτερη, παίρνει πάντα την πρώτη θέση στην οικογένεια. Όπως
οι καλικάντζαροι, που κλέβουν τις φωνές ανθρώπων, έτσι κι αυτή
στο πι και φι αρπάζει οτιδήποτε βρεθεί µπροστά της.

ΒΑΣΩ ΣΚΟΠΑ
ΜΟΥΣΚΕΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Εικονογράφηση:
Κώστας Καρασαββίδης

Εικονογράφηση: Σουζάνε Σούλτε
Μετάφραση: Ιωάννα Μεϊτάνη
Η Σοφία είναι ένα από τα αγγελάκια που ετοιµάζουν τα
χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα δώρα των παιδιών. Είναι όµως πολύ
διαφορετική: φοράει σκισµένο τζιν αντί για άσπρο χιτώνα, παίζει
ντραµς αντί για άρπα, έχει βάψει τα µαλλιά της µοβ και µοναδική της
έγνοια είναι να οργανώσει ροκ συγκρότηµα που θα κάνει
χριστουγεννιάτικη συναυλία! Η Σοφία είναι πράγµατι τόσο άτακτη,
ή µήπως είναι ένα παρεξηγηµένο δηµιουργικό παιδί που ξεφεύγει
από τα συνηθισµένα;

και για το Πάσχα...

21X28 • σελ. 20 • τιμή 5,07 €

21X23 • σελ. 32 • τιμή 10,14 €

14X21 • σελ. 192 • τιμή 8,12 €

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς
είναι τα Χριστούγεννα στο βυθό
της θάλασσας; Μέσα από ένα
ξεκαρδιστικό µυθιστόρηµα,
βουτάµε κι εµείς, µαζί µε
τον Άγιο Βασίλη, στο βυθό,
για να τον γνωρίσουµε και να
ζήσουµε εκεί τα πιο απίστευτα
Χριστούγεννα.

ΚΑΡΙΝ ΜΠΑΡΟΝ
Η ΣΟΦΙΑ ΤΟ ΑΤΑΚΤΟ ΑΓΓΕΛΑΚΙ

σοφια µαντουβαλου
το αυγο λαγοσ
Εικονογράφηση: Αντρέας Καράµπελας
Επαινοσ κυκλου ελληνικου
παιδικου βιβλιου
για την εικονογραφηση

Γιατί η πασχαλίτσα ζωγράφισε το αυγό;
Γιατί η αλεπού κυνηγάει τα αυτοκίνητα;
Πώς το αυγό έγινε λαγός;
Μια σπαρταριστή ιστορία –όχι µόνο–
για το Πάσχα.

Ι. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
τ. µοσχοβιτη
ΠAΣXA-ΠPΩTOMAΓIA
Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου
Mε χαρτί, ψαλίδι, κόλλα και διάφορα
καθηµερινά µικροαντικείµενα, τα
παιδιά φτιάχνουν µόνα τους ωραιότατα
πολύχρωµα στολίδια για το σπίτι ή την τάξη
τους µε παραστάσεις για το Πάσχα και την
Πρωτοµαγιά.

14X21 • σελ. 80 • τιμή 5,07 €

14X21 • σελ. 80 • τιμή 6,08 €

14X21 • σελ. 160 • τιμή 7,10 €

Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή

δηµητρησ κασσαρησ
το τσουρεκοσπιτο
Ο κυρ Αλούπης σήκωσε στα χέρια του το
τσουρεκόσπιτο, το επιθεώρησε από όλες
τις πλευρές και, αφού βεβαιώθηκε για τις
τελευταίες λεπτοµέρειες, το ακούµπησε
µε προσοχή πάνω στο µακρύ ξύλινο
φτυάρι του φούρνου. Αυτή τη φορά θα
πετύχει, σκέφτηκε… Σε λίγο όµως όλα
θα ανατρέπονταν από την παρουσία
ενός απρόσµενου και πολύ περίεργου
επισκέπτη. Μια τρυφερή ιστορία για
µικρούς και µεγάλους αναγνώστες.

Χριστούγεννα
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θεατρικά έργα κορυφαίων δηµιουργών,
αλλά και βιβλία για το θέατρο,
για µικρούς και µεγάλους
λάτρεις του θεάτρου

Η εικόνα είναι της Ίριδας Σαμαρτζή από το βιβλίο των Κατερίνα Μπάκα-Ματιάτου
και Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου «Σε μια σκηνή Θεάτρου».
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Θέατρο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

14X21 • σελ. 88 • τιμή 12,22 €

17X22 • σελ. 86 • τιμή 7,09 €

14X21 • σελ. 96 • τιμή 10,19 €

15Χ15,5 • σελ. 96 • τιμή 12,23 €

Εικονογράφηση: Σοφία Mαυρογεωργίου
Στο παγωµένο βασίλειο του Βορρά ο βασιλιάς κρατά
φυλαγµένη σαν πολύτιµο θησαυρό την ωραιότερη ιστορία
του κόσµου. ∆υο φιλόδοξοι παραµυθάδες καταφθάνουν
εκεί µε σκοπό να την ακούσουν. Ο βασιλιάς τούς
ανακοινώνει πως έχουν τρεις µέρες για να αποδείξουν ποιος
από τους δύο είναι ο καλύτερος παραµυθάς, γράφοντας
από ένα παραµύθι...

Μαρια Κυριακη
Μαργιεντινη
Η αδελφή της Μαργιεντίνης ζήτησε από τον πατέρα να της
φέρει, όταν επιστρέψει από το ταξίδι του, φορέµατα και
χρυσαφικά. Η Μαργιεντίνη του ζήτησε έναν άντρα για να τον
αγαπήσει και να ζήσει µαζί του µια όµορφη ζωή. Ο πατέρας
εκτέλεσε µε ευκολία την απαίτηση της µιας κόρης, αλλά για
να ευτυχήσει η Μαργιεντίνη µε τον άντρα που ζήτησε έπρεπε
πρώτα να τον αγαπήσει µε αληθινή αγάπη, όπως είχαν ορίσει
οι Μοίρες.
Μια ιστορία που µοιάζει παραµυθένια, όχι τόσο για να
διασκεδάσουν τα παιδιά, αλλά για να διδαχτούν οι µεγάλοι.

γιωργοσ ιωαννου
Tο αυγο τησ κοτασ
Εικονογράφηση: Αλέξης Kυριτσόπουλος
Θεατρικό έργο µε εικονογράφηση εκφραστική και γεµάτη
χιούµορ. Παρουσιάζει το σύγχρονο τρόπο ζωής – στην
πολυκατοικία – που έχει αποµακρύνει από το περιβάλλον του
ανθρώπου τα κατοικίδια ζώα. Έργο γεµάτο ευαισθησία από
έναν κορυφαίο συγγραφέα.

21X28 • σελ. 56 • τιμή 10,19 €

σοφια ζαραµπουκα
ΘEATPO

αννετα παπαθανασιου
ολυµπια µπασκλαβανη
αργυρω λιτσαρδαKη
Φωτα, παρακαλω!

21X28 • σελ. 168 • τιμή 15,28 €

Εικονογράφηση: Σοφία Ζαραμπούκα
Θέατρο για παιδιά του ∆ηµοτικού και του Nηπιαγωγείου
από τη Σοφία Zαραµπούκα, µε θεατρικές διασκευές από
τον Aριστοφάνη. Tο βιβλίο Θέατρο ήταν αποτέλεσµα της
διασκευής σε πεζό, αφού δάσκαλοι ήθελαν να ανεβάσουν
έργα του Aριστοφάνη σε σχολικές παραστάσεις. Έτσι,
περιλαµβάνει διασκευές µε τραγούδια, κοστούµια και
σκηνικά, σε εικονογράφηση της ίδιας, των έργων του
Aριστοφάνη «Eιρήνη», «Λυσιστράτη», «Όρνιθες», «Πλούτος»,
όλα για παιδικό θέατρο.

Mε φωτογραφίες και σκίτσα
Oµαδικά παιδικά παιχνίδια και ιδέες που έχουν σχέση µε το θέατρο, για το νηπιαγωγείο, για το σχολείο, για την παρέα. Eπίσης 100
έγχρωµες φωτογραφίες και πολλά σκίτσα που δείχνουν στα παιδιά πώς να στήσουν µόνα τους µια παράσταση. (Aυτοσχεδιασµοί,
ιστορίες, κατασκευή κοστουµιών, σκηνικών, µακιγιάζ κ.λπ.)

αννετα παπαθανασιου - ολυµπια µπασκλαβανη
ΘEATPOΠAXNI∆IA ΓIA MIKPOYΣ, MEΓAΛOYΣ KAI... MEΓAΛYTEPOYΣ
Ένα βιβλίο-οδηγός για νηπιαγωγούς, δασκάλους, γονείς, παιδιά, φοιτητές θεατρολογίας και παιδαγωγικών σπουδών, σπουδαστές
δραµατικών σχολών, ηθοποιούς, ερασιτεχνικές θεατρικές οµάδες... Περιέχει 16 «συναντήσεις» γεµάτες θεατρικά παιχνίδια,
αυτοσχεδιασµούς, παντοµίµα, ασκήσεις χαλάρωσης, κατασκευές (καπέλα, µάσκες, κοστούµια, σκηνικά). Oι «παίκτες»,
µε τη βοήθεια του «εκπαιδευτή», εκφράζονται και επικοινωνούν µέσα από τα θεατροπαιχνίδια.

Θέατρο
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΑ-ΜΑΤΙΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΙΚΟΥ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΠΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΑ
24X24 • σελ. 96 • τιμή 18,25 €

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χώρο του θεάτρου – µια γνωριµία µε όλα τα θεατρικά είδη που
καθόρισαν την εξέλιξη του θεάτρου, µε ξεναγό τη µούσα Μελποµένη. Μέσα από τα κείµενα
και την εξαιρετική εικονογράφηση του βιβλίου, τα παιδιά θα γνωρίσουν το Αρχαίο θέατρο,
την Κοµέντια ντελ άρτε, το Ελισαβετιανό θέατρο, το θέατρο της Άπω Ανατολής, το µπαλέτο
και την όπερα, το µιούζικαλ και το σύγχρονο θέατρο. Αλλά και τον κόσµο του θεάτρου
και τους ανθρώπους του, από την προετοιµασία µιας παράστασης µέχρι την πρεµιέρα.

TO ΣKΛABI

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικονογράφηση: Τάσος Mισούρας

Σχέδια: Γιώργος Πάτσας

Το κλασικό - πλέον - θεατρικό έργο
που αγάπησαν γενιές θεατών.
Ένα έργο για µικρούς και µεγάλους λάτρεις του θεάτρου.
Από τότε που υπάρχει η ΜΙΚΡΗ ΠΟΡΤΑ άλλαξα συχνά απόψεις για το τι θα ’πρεπε να ’ναι µια
παιδική παράσταση και σίγουρα θ’ αλλάξω ακόµα. Το 1980 άρχισε να σχηµατίζεται στη σκέψη
µου, συγκεχυµένα, αλλά επίµονα, η µορφή του πρώτου θεατρικού έργου που θα ’τανε «δικό µας».
Ήθελα να ’ναι ένα έργο που, όπως τα παλιά παραµύθια, ν’ απευθύνεται σε µικρούς και µεγάλους
κι όσα δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, να τα µαντεύουν και να τα ονειρεύονται. Ψάχνοντας, λοιπόν,
για θέµα, ξαναδιάβασα την «Οδύσσεια». Ύστερα διάβασα τις «Χίλιες και µία νύχτες» κι έπεσα πάνω
στο Σεβάχ το Θαλασσινό. Μετά, όσα παραµύθια βρήκα, ελληνικά και ξένα. Αυτά τα παραµύθια
τα κράτησα για µήνες πολλούς µέσα µου, κι ύστερα, µε κέφι παιδιού και αγωνία ενηλίκου,
προσπάθησα να φτιάξω το παραµύθι που θα ’θελα να παίξουµε. Έτσι βγήκε ο «Οδυσσεβάχ»,
ή, όπως είπε µια µικρή µου φίλη, η «Οδυσσεβάχεια».
Ξένια Καλογεροπούλου

ΞEνια Καλογεροπουλου – Θωµασ Μοσχοπουλοσ
Οικογενεια Νωε

20X25 • σελ. 64 • τιμή 12,00 €

O∆ΥΣΣΕΒΑΧ

21X28 • σελ. 96 • τιμή 10,19 €

Ένα βασιλόπουλο βλέπει τη ζωγραφιά µιας
βασιλοπούλας, την ερωτεύεται και ξεκινάει να
τη βρει στα πέρατα του κόσµου. Στο ταξίδι τον
συνοδεύει ο αδερφός του, νόθος γιος του βασιλιά,
παιδί µιας σκλάβας. H βασιλοπούλα όµως δεν
ερωτεύεται το βασιλόπουλο αλλά το «σκλαβί»...

21X28 • σελ. 72 • τιμή 10,19 €

βρα βειο εικονογραφησησ κυκλου ελληνικου
παιδικου βιβλιου

Mε φωτογραφίες από την παράσταση

ξενια καλογεροπουλου – θωµασ µοσχοπουλοσ
O EΛAΦOBAΣIΛIAΣ
Mε φωτογραφίες από την παράσταση
∆ύο µαγικά µυστικά που του εµπιστεύτηκε ο πατέρας του προστατεύουν τον καλόκαρδο βασιλιά
Ντεράµο από τις παγίδες που θα µπορούσαν να του στήσουν όσοι θέλουν το κακό του. Το ένα
µυστικό τον βοηθάει να επιλέξει και να παντρευτεί µια κοπέλα που τον αγαπάει πραγµατικά. Τι
γίνεται όµως όταν το δεύτερο πέφτει στα χέρια του χειρότερου εχθρού του;

21X28 • σελ. 96 • τιμή 10,19 €

Η ζωή της οικογένειας Νώε µέσα στην κιβωτό, παρέα µε πλήθος άγρια και ήµερα ζώα, γίνεται η
αφορµή να θιγούν θέµατα που ενδιαφέρουν µικρούς και µεγάλους. Η προστασία της φύσης,
οι νόµοι της και τα µυστήριά της, η αρχή και το τέλος της ζωής, οι σχέσεις ανάµεσα σε γονείς και
παιδιά, ανθρώπους και ζώα, νέους και γέρους, µικρά και µεγαλύτερα αδέρφια. Στην προσπάθειά
τους να επιβιώσουν, οι ήρωες του έργου ανακαλύπτουν τη δύναµη και τις αδυναµίες τους και στο
τέλος συνειδητοποιούν ότι όλα αυτά που ζήσανε, και τα καλά και τα κακά, ήταν εξίσου πολύτιµα.
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Θέατρο
Θεατρο του παπουτσιου
πανω στο δεντρο

Η κανελα και το δυοσµαρακι
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15X16 • σελ. 72 • τιμή 13,94 €
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ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ
βιβλίο µε CD
Ο Ορφέας και η Ολοµόναχη χάθηκαν κατά τη διάρκεια
ενός κατακλυσµού. Με συνοδοιπόρο ένα αθεράπευτα
ερωτευµένο Αηδόνι ο Ορφέας ξεκινάει ένα ταξίδι
αναζήτησης. Ένα θεατρικό ταξίδι, που συνδυάζει
το σύγχρονο ποιητικό λόγο µε οργανικούς σκοπούς
και τραγούδια από την ελληνική παράδοση.

21X28 • σελ. 48 • τιμή 12,11 7
21X28 • σελ. 56 • τιμή 12,11 7

15X15.5 • σελ. 96 • τιμή 14,27 €

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
Θεατρο του παπουτσιου
πανω στο δεντρο

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ
νικολια καραγιαννη
Θεατρο του παπουτσιου
πανω στο δεντρο

ENA ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΥΣΤΙΚΑ
βιβλίο µε CD
Αναζητώντας λύση στο πρόβληµα της ξηρασίας,
ο Βασιλιάς του Αγγελόκαστρου στέλνει ένα Χελιδόνι
σε τόπους µακρινούς. Θα συναντήσει σοφά πλάσµατα
που, µέσα από παραδοσιακά τραγούδια,
του παραδίνουν τα µυστικά για την αρµονική
συµβίωση του ανθρώπου µε τη φύση.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Θεατρο του παπουτσιου
πανω στο δεντρο
ΜΑΛΑμαΤΕΝΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
ΚΑΙ ΦΙΛνΤΙΣΕΝΙΟ ΧΤΕΝΙ
ενα μουσικο παραμυθι απο κλωστη
Μια φορά κι έναν καιρό, ήρθε στον κόσμο ένα
κοριτσάκι, όμορφο και χαριτωμένο. Την τρίτη νύχτα
από τη γέννησή του, όταν όλοι στο σπίτι κοιμόντουσαν,
μπήκαν αθόρυβα στο δωμάτιο του μωρού οι τρεις
Μοίρες. Στάθηκαν πάνω απ’ την κούνια του κι
άρχισαν να λένε τα γραμμένα του… με στημόνι
αρχαίους ελληνικούς μύθους και λαϊκές αφηγήσεις...
με υφάδι παραδοσιακά τραγούδια του αργαλειού,
νανουρίσματα και παιχνιδοτράγουδα...το Θέατρο
του Παπουτσιού πάνω στο Δέντρο υφαίνει την ιστορία
της Ρηνιώς, μιας νεαρής υφάντρας...

21X28 • σελ. 64 • τιμή 12,11 7

15X16 • σελ. 108 • τιμή 15,28 €

Η Κανέλα ζει µόνη στη Χώρα του Χθες.
Το ∆υοσµαράκι βασιλεύει στη Χώρα του Αύριο.
Οι δύο ήρωες θ’ αναζητήσουν ο ένας τον άλλο.
Αναπάντεχα θα βρεθούν στη χώρα που θα τους
ενώσει. Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο εµπνευσµένο
από απόσπασµα του µυθιστορήµατος του
Μ. Έντε Η Μόµο. Ένα πανόραµα παραδοσιακών
παιχνιδιών (τυφλόµυγα, κατρακύλι, «µούτος»,
νερόµυλος κ.ά.) καθώς και µια σειρά παραδοσιακών
τραγουδιών άρρηκτα δεµένων µε την εξέλιξη του
παραµυθιού. Τραγούδια από το Βώλακα ∆ράµας,
το Μανταµάδο Λέσβου έως τα Αµπελάκια του Έβρου
µας µεταφέρουν σ’ ένα ταξίδι στο χρόνο, µέσα από τη
µνήµη του παρελθόντος και την ελπίδα του µέλλοντος.

15X15.5 • σελ. 168 • τιμή 16,23 €

βιβλίο µε CD

ΤΖΕΜΗ ΤΑΣΑΚΟΥ

O ΣAIΞΠHP ΓIA ΠAI∆IA
ΣΕΙΡΑ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ
∆ιασκευή: Τζέµη Τασάκου
Εικονογράφηση: Ευαγγελία Bασιλειάδου

•PΩMAIOΣ KAI IOYΛIETA
•ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ
•ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ
ΝΥΧΤΑΣ
Έµµετρη, σύντοµη και χιουµοριστική δια
σκευή των δηµοφιλέστερων έργων του
Σαίξπηρ, που όµως επιδεικνύει ιδιαίτερο
σεβασµό προς το πρωτότυπο κείµενο.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
συγγραφέων, τίτλων
σειρών, εικονογράφων

Η εικόνα είναι από το εξώφυλλο του βιβλίου του
Τζερόνιμο Στίλτον «Ταξίδι στο Βασίλειο της Φαντασίας
2. Η αναζήτηση της ευτυχίας»
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Για εκπαιδευτικούς
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
στο site μας www.kedros.gr θα βρείτε προτάσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας και ιδέες, πληροφορίες
και υλικό για να αξιοποιήσετε τα παιδικά και εφηβικά λογοτεχνικά βιβλία μας στην τάξη.
•Επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία
•Παιδικά και εφηβικά, λογοτεχνικά βιβλία ανά θέμα
•Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
•Βιβλία για εκπαιδευτικούς
•Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό
•Βραβευμένα παιδικά και εφηβικά βιβλία
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες:
Αγγελική Πορτοκάλογλου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3809712-14 e-mail: angeliki@kedros.gr,
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 15.00)

Ειδικά για τις επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία:
Οι εκδόσεις Κέδρος ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την επίσκεψη των συγγραφέων παιδικής και εφηβικής
λογοτεχνίας στα σχολεία. Είναι γεγονός ότι η γνωριμία με έναν συγγραφέα ενισχύει το ενδιαφέρον των παιδιών για
το βιβλίο και συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Είναι άλλωστε μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με έναν δημιουργό και να μάθουν τα μυστικά της δουλειάς του!
Οι συγγραφείς μας επισκέπτονται με μεγάλη χαρά τα σχολεία. Σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα
και να καλέσετε έναν ή περισσότερους συγγραφείς παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στο σχολείο σας.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Δείτε παρακάτω τις βασικές πληροφορίες.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
•Οι επισκέψεις των συγγραφέων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, και διατίθεται συνήθως
μία εκπαιδευτική ώρα.
•Η επιλογή των συγγραφέων και των βιβλίων γίνεται βάσει της ηλικίας των μαθητών και των θεμάτων που δουλεύουν
εκπαιδευτικοί και μαθητές στη σχολική τάξη.
•Είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί της επίσκεψης του συγγραφέα κάποια προετοιμασία των μαθητών ώστε
να μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση και η συνάντηση να είναι εποικοδομητική για τα παιδιά
και τον συγγραφέα.
•Το περιεχόμενο της εκδήλωσης διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, το είδος του βιβλίου
και την προσωπικότητα του συγγραφέα. Στόχος όλων είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το βιβλίο.
•Αν ο συγγραφέας πρόκειται να δει μεγάλο αριθμό παιδιών, προτείνουμε να χωρίζονται οι μαθητές σε μικρότερες
ομάδες ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα. Αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση.
•Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.
•Για τις επισκέψεις αυτές δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις μεγάλης
απόστασης μεταξύ της οικίας του συγγραφέα και του σχολείου, το σχολείο (ή ο σύλλογος γονέων) καλείται
να καλύψει τα μεταφορικά και τα έξοδα διαμονής του συγγραφέα.
•Τέλος, η επίσκεψη ενός συγγραφέα μπορεί να συνδυαστεί με έκθεση βιβλίου χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί
προαπαιτούμενο. Την οργάνωση της έκθεσης μπορεί να αναλάβει ο σύλλογος γονέων (παρακαλούμε δείτε
στο site μας τους όρους συνεργασίας) ή συνεργαζόμενο βιβλιοπωλείο της περιοχής σας κατόπιν συνεννόησης
μαζί μας.
•Μετά την εκδήλωση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις εντυπώσεις σας.
Δείτε στο site μας www.kedros.gr τη λίστα με τους προτεινόμενους συγγραφείς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αγγελική Πορτοκάλογλου, υπεύθυνη
διοργάνωσης εκδηλώσεων στα σχολεία, στα τηλέφωνα 210-3809712-14, (εσωτ. 135) ή στο e-mail: angeliki@kedros.gr
(Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 15.00)
Εναλλακτικά , στο site μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας για την οργάνωση της επίσκεψης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 106 78
Εκδοτικό: Τ 210 3809712 – F 210 3302655 Emai l: books@kedros.gr
Πωλήσεις: T 210 3802007 – F 210 3831981 Emai l: sa les@kedros.gr
Επιμέλεια και σχεδιασμός καταλόγου: Μαρία Ζαμπάρα και Ευφηάνα Σπυριδωνίδου

