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Από 3 ετών

ΙΣΑΟΥΡΑ ΛΙ

σειρά: Οι υπερήρωες

Εικονογράφηση: Κριστιάν Ιναράχα
Μετάφραση: Έλενα Μανδήλα
Προσαρμογή-συμπληρωματικά κείμενα: Aριάδνη Μοσχονά

ΣΕΛ. 24 | ΤΙΜΗ 4,90 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΥΠΟΜΟΝΗ
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΣΕΛ. 216

2

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ για παιδιά 3 έως 6 ετών, που μιλούν με χιούμορ, τρυφερότητα και
φαντασία για τις ανησυχίες, τους φόβους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία.
ΣΕΛ. 36 | ΤΙΜΗ 7,61 €

ΓΚΟΤΦΡΙΝΤ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ ΜΠΙΡΓΚΕΡ

25. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ

σειρά: Η κλασική λογοτεχνία...
σαν παραμύθι

Το

τα μ
Κάπ

Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος
Διασκευή: Μαρία Ιωάννου
Ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο μεγαλύτερος ψεύτης όλων
των εποχών, ζωντανεύει εδώ σε μια μοναδική διασκευή
για παιδιά.
H σειρά Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ… ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ περιλαμβάνει κλασικά μυθιστορήματα
διασκευασμένα με τρόπο τέτοιο, ώστε να διαβάζονται σαν παραμύθια. Για τα πολύ μικρά
παιδιά υπάρχει, σε κάθε σελίδα, και συνοπτικό κείμενο.
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ανα

Το

Από 6 ετών

ες

3
ΣΕΛ. 56

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΙΚΟΥ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

30+1 ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ
Ένα για κάθε μέρα του μήνα

Εικονογράφηση: Μαρκ Γουάινσταϊν

ΤΑ
Η

Ένα βιβλίο με δραστηριότητες για παιδιά
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας,
που δίνουν το έναυσμα για αναγνωστικές
περιπέτειες στο σπίτι ή στο σχολείο.

Ν

Η

ΣΕΛ. 216

Η

ΤΖΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ

Α

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

Η ΤΕΡΕΖΟΥΛΑ-ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Εικονογράφηση: Τζούλια Ορέκια
Απόδοση: Δήμητρα Δότση
Η πραγματικότητα γίνεται ένα με τη φαντασία,
δίνοντας αφορμή για απρόβλεπτες και διασκεδαστικές
καταστάσεις, που παρασύρουν τον αναγνώστη
και του μαθαίνουν πως «πειράζοντας» μια παλιά
ιστορία μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη, ολοκαίνουρια.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Εικονογράφηση: Φ.Γ. Τριπ
Μετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου

ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ 7,50 €

ΟΤΦΡΙΝΤ ΠΡΟΪΣΛΕΡ

Το μικρό φάντασμα ζούσε πάνω από τετρακόσια χρόνια
στο κάστρο της Κουκουβαγιότρυπας. Κάθε νύχτα,
τα μεσάνυχτα ακριβώς, ξυπνούσε και έκανε τη βόλτα του.
Κάποια στιγμή του καρφώθηκε μια ιδέα: να δει πώς είναι
ο κόσμος τη μέρα. Ούτε που είχε φανταστεί πόση
αναστάτωση θα προκαλούσε στους κατοίκους της πόλης!

Το μικρό φάντασμα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα
παιδικά βιβλία παγκοσμίως. Έχει μεταφραστεί σε
36 γλώσσες και έχει αγαπηθεί από γενιές αναγνωστών
για την τρυφερότητα και το ανατρεπτικό πνεύμα του.
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Από 7 ετών
ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Ποντίκινγκ

Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
2. ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙΣ ΕΣΥ
ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ!

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,50 €

ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,50 €

1. ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΖΕΔΑΚΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ!

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €
ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €

Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ να
ταξιδέψετε στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ; Θα θέλατε να
συναντήσετε περίεργα και
μυστηριώδη πλάσματα, όπως
μάγισσες, γοργόνες, δράκους,
ξωτικά, νάνους, γίγαντες, νεράιδες…
αλλά και μονόκερους, τρολ και
λυκάνθρωπους; Αν ναι, τότε ελάτε
μαζί μου σε αυτά τα περιπετειώδη
ταξίδια και ετοιμαστείτε να ανοίξετε
τα φτερά της φαντασίας σας!
Θα περάσετε φανταστικά! Σας
το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €

σειρά: Ταξίδι
στο Βασίλειο
της Φαντασίας

Στο μακρινό Βορρά, σε ένα
μυστηριώδες αρχιπέλαγος,
ζει ένας λαός τρωκτικών
που δε φοβάται τίποτα, εκτός
από τους δράκους…
Οι Ποντίκινγκ! Είναι ψηλοί,
γεροδεμένοι και θαρραλέοι,
όλοι εκτός από τον Τζερόνιμορντ.
Αυτός είναι ο διανοούμενος
του χωριού και το όνειρό του
είναι να καταφέρει να κερδίσει
ένα κράνος των Ποντίκινγκ και…
την καρδιά της όμορφης
Τουρφίνας!

1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
2. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
3. ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

Μετάφραση: Bίκη Λιανού

4. Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΤΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΩΝ ΔΡΑΚΩΝ

Μετάφραση: Γιώργος Κασαπίδης
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Από 9 ετών

5

τεα ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Τέα Σίστερς-Στο Κολέγιο Τόπφορντ
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,46 €

Μετάφραση: Βίκη Λιανού (1-4), Ελένη Τουλούπη (5-8)

ς

1. Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟΥ ΤΟΠΦΟΡΝΤ

2. Το μυστικό
ημερολόγιο της Κολέτ

3. Οι Τέα Σίστερς
κινδυνεύουν!

4. Διαγωνισμός
χορού

5. ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΤΖΕΚΤ

6. ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

ορντ.

ει
αι…

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 18,71 €

7. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
8. ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ
Υποδεχτείτε τη διάσημη
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΤΟ ΤΟΠΦΟΡΝΤ;
ειδική ανταποκρίτρια και αδερφή
του Τζερόνιμο Στίλτον, ΤΕΑ
ΣΤΙΛΤΟΝ!!! Καλώς ήρθατε στο
φημισμένο Κολέγιο Τόπφορντ!
Εδώ σπουδάζουν παιδιά από όλο
τον κόσμο και περνούν μαζί την
καθημερινότητά τους.
Ανάμεσα σε μαθήματα,
αθλητικούς αγώνες, μεγάλες
φιλίες και μικρούς έρωτες, κάθε
μέρα η ζωή στο Τόπφορντ είναι
γεμάτη εκπλήξεις… Στους διαδρόμους του κολεγίου μπορεί κανείς να συναντήσει
και πέντε κορίτσια, που τα δένει μια πολύ δυνατή φιλία: τις Τέα Σίστερς.
Αυτές είναι οι περιπέτειές τους, που μιλούν για τα όνειρα και τα συναισθήματά τους!

ΝΕΟ!
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Από 7 ετών

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

σειρά: Ξεκαρδιστικές ιστορίες
ΣΕΛ. 128 | ΤΙΜΗ 7,46 €

Μετάφραση: Βίκη Λιανού (1-35, 40),
Γιώργος Κασαπίδης (36-39, 41-42)
Αγαπητά μου τρωκτικά,
Εδώ στην Ποντικόνησο, όλα τα βιβλία μου έχουν γίνει μπεστ σέλερ. Πρόκειται
για ξεκαρδιστικές περιπέτειες, πιο τρυφερές από τη φέτα , πιο νόστιμες από τη
γραβιέρα και πιο αρωματικές από την παρμεζάνα… Είναι ιστορίες που θα σας μείνουν
αξέχαστες, σας το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον.
				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 ΓΙΓΑΝΤΙΟΥ 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
		12		. Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΙΩΝ 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
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.		Ε ΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΖΕΔΑΚΙ, ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ!
32. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
33. ΕΦΤΑΣΕ… Η ΠΑΤΙ ΣΠΡΙΝΓΚ!
34. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ
35. ΤΙ ΤΙΣ ΗΘΕΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΤΙΛΤΟΝ;
36. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ
37. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΙΒΛΙΟ
38. ΠΟΝΤΙΚΟΣΟΥΠΑ... ΚΑΙ ΓΑΤΟΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ
39. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΤΑ ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΕΣ
40. Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
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Από 7 ετών
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ΝΕΟ!
41. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Ποντικοτυπία, η εφημερίδα
της Σάλι Ποντικάουζεν, δημοσιεύει
συνταρακτικά ρεπορτάζ.
Οι νέοι απεσταλμένοι της από τη Σχολή
Ακροβατικής Δημοσιογραφίας
μαθαίνουν τις ειδήσεις πριν απ’ όλους!
Μα πώς είναι δυνατόν; Πώς τα μαθαίνουν
όλα τόσο γρήγορα;
Άλλη μια περίεργη υπόθεση
για την οικογένεια Στίλτον!

42. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΓΟΝΔΟΛΑΣ

ΝΕΟ!

Ποιος μπορεί να είχε κρύψει
ένα σημείωμα που έγραφε «Βοήθεια!
Σώστε με,δεν μπορώ...» μέσα
σε ένα σουβενίρ από τη Βενετία;
Έπρεπε να το ανακαλύψω
οπωσδήποτε και να κάνω το παν
για να βοηθήσω! Έτσι, έφυγα
για τη Βενετία και άρχισα την έρευνα…
Μα τις χίλιες μοτσαρέλες,
τι απίστευτη περιπέτεια!

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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Από 9 ετών

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

σειρά: Αταξίες στην τάξη
ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 6,96 €

Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος (1-4, 6), Κώστας Θεοχάρης (5)
Η σειρά ATAΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ έχει για ήρωες τους μαθητές και τις μαθήτριες ενός
συνηθισμένου ελληνικού σχολείου. Οι αστείοι χαρακτήρες και οι κεφάτες περιπέτειές
τους θα φέρουν στο μυαλό όλων μας γνώριμες καταστάσεις. Και το κυριότερο:
Θα μας θυμίζουν ότι το καθημερινό ταξίδι της γνώσης μπορεί να γίνει πολύ,
μα πολύ διασκεδαστικό!
1. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ

2. ΝΑ ΤΟΙ
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!

3. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΦΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΩΝ

4. Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥ
ΛΙΤΣΑΣ

5. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

6. ΑΓΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΝΕΟ!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

KATALOGOS_PAIDIKOS_2017.indd 8
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Από 9 ετών

9

ΜΑΡΤΙΝ ΒΙΝΤΜΑΡΚ

σειρά: Ντετέκτιβ Μαξ και Μάγια
ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 7,90 €

Εικονογράφηση: Έλενα Βίλις
Μετάφραση: Άννα Παπαφίγκου (1-2), Στεφανία Φέρρο (3-4)

Γραφείο
ιδιωτικών ντετέκτιβ
ΜΑΞ-ΜΑΓΙΑ
Αναλαμβάνουμε όλες
τις ενδιαφέρουσες
και επικίνδυνες
αποστολές

1. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Ο Μαξ και η Μάγια είναι φίλοι
και συμμαθητές. Στον ελεύθερο
χρόνο τους τους αρέσει να λύνουν
μυστηριώδεις υποθέσεις.
Κάθε μυστήριο στη μικρή τους πόλη
είναι μία ακόμη ευκαιρία για να
αποδείξουν πόσο καλοί ντετέκτιβ είναι!
Ευκολοδιάβαστες ιστορίες,
δυσεπίλυτα μυστήρια…

2. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

3. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

4. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ!

KATALOGOS_PAIDIKOS_2017.indd 9
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Από 8 ετών

ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ 6,47 €

10
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ
Εικονογράφηση: Κατερίνα Ράπτη
(επανέκδοση)		
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. 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.

ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 13,20 €

10

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 7,00 €

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Η ΑΓΑΠΗ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Εικονογράφηση: Mika Provata-Carlone

ΣΕΛ. 96

Είκοσι παραμύθια για τη φιλία, την αγάπη, την ανεκτικότητα.
Σαράντα διαφορετικά ζώα πασχίζουν να δείξουν στα παιδιά
τις αξίες που οδηγούν σε μια καλύτερη ζωή.
Ιστορίες για όλους όσους περπατούν στους δρόμους
της αγάπης.

Κι
εσύ τ

Κα
και

ΜΑΡΙΑ ΠΙΕΡΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

ΖΕΙ ΤΟ ΝΤΟΝΤΟ;

Εικονογράφηση: Βασίλης Κουτσογιάννης
Μια συναρπαστική περιπέτεια σ’ έναν εξωτικό και μυστηριώδη
τόπο, στα ίχνη ενός θρυλικού όσο και γοητευτικού πλάσματος.
Βραβείο Παιδικής - Νεανικής Λογοτεχνίας
Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου
(IBBY Κύπρου) 2014.
Ο εικονογράφος διακρίθηκε στο διαγωνισμό που προκήρυξε
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου για την
εικονογράφηση του βιβλίου.

KATALOGOS_PAIDIKOS_2017.indd 10
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Από 10 ετών
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΠΑΝΤΙΕΛ
Εικονογράφηση: Τζιμ Φιλντ | Μετάφραση: Πετρούλα Γαβριηλίδου
ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 13,20 €

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΟΝΙΩΝ

Διάλεξε τους τέλειους γονείς
«ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!» είπε
ο Μπάρι για τρίτη φορά. Και, ξαφνικά, το δωμάτιό
του άρχισε να τρέμει. Ο Μπάρι σιχαίνεται το όνομά του.
Μάλιστα αυτός είναι ο λόγος νούμερο 2 στη λίστα
των πραγμάτων για τα οποία κατηγορεί τους γονείς
του μετά το νούμερο 1, ότι είναι βαρετοί, και πριν από
το νούμερο 3, ότι είναι συνέχεια κουρασμένοι.
Να όμως που υπάρχει ένας κόσμος, όχι και τόσο
μακρινός, όπου τα παιδιά επιλέγουν τους γονείς τους.
Ναι, ναι, απίστευτο κι όμως αληθινό, τα ίδια τα παιδιά
πηγαίνουν στο Πρακτορείο Γονιών και διαλέγουν
ποιους θα έχουν γονείς. Τέλειο, ε; Λες και το
όνειρο του Μπάρι γίνεται πραγματικότητα.
Είναι όμως πράγματι τόσο εύκολο να βρεις
τους τέλειους γονείς;

ει,
αρή
ψε
οκία,
ε,
ς
α

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 7,00 €

υξε

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (Laugh Out Loud Awards)
για παιδιά 9 έως 13 ετών

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πάτησε Α+Β+ΠΑΝΩ+ΚΑΤΩ για να
μπεις σε ρύθμιση αστείου βιβλίου
Κι αν με ένα χειριστήριο μπορούσες να κατευθύνεις
εσύ τους ανθρώπους; Ο Φρεντ και η Έλι είναι δίδυμα.
Τα δυο παιδιά δεν είναι ίδια (αφού είναι αγόρι και
κορίτσι), όμως τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
Και ειδικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στα οποία είναι
και οι δύο πολύ καλοί. Δεν είναι τόσο καλοί, ωστόσο,
σε πολλά άλλα – όπως, για παράδειγμα, στο να
αντιμετωπίζουν τους νταήδες του σχολείου. Μετά
γνωρίζουν τον Άνθρωπο-Μυστήριο, που τους στέλνει
ένα χειριστήριο για ηλεκτρονικά παιχνίδια το οποίο
δε μοιάζει με κανένα από τα χειριστήρια που έχουν δει
μέχρι τότε. Και το οποίο δε λειτουργεί με κανένα
από τα ηλεκτρονικά τους παιχνίδια. Όταν τα δίδυμα
ανακαλύπτουν τι κάνει το Χειριστήριο, τους φαίνεται
πως είναι η λύση σε όλα τους τα προβλήματα. Και το
κλειδί για να πραγματοποιήσουν τα πιο τρελά τους
όνειρα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην αρχή...
Πριν αρχίσουν τα μπερδέματα.

KATALOGOS_PAIDIKOS_2017.indd 11
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Από 11 ετών
ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

σειρά: Οι 4 ξεχωριστοί ντετέκτιβ
Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
2. Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ Ο’ΜΠΡΑΪΑΝ
ΣΕΛ. 160

ΣΕΛ. 152 | ΤΙΜΗ 8,80 €

1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΜΙΚΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 2017

ΣΕΡ ΣΤΙΒ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ

σειρά: Άγκαθα Μίστερι
ΣΕΛ. 144 | ΤΙΜΗ 7,70 €

1. ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ

Ο Ντιν Κόνραντ και
ο κολλητός του, ο Τζέι
Παπαδογιαννακόπουλος,
ζουν σε μια μικρή πόλη
που λέγεται Χαμένος
Παράδεισος και τελειώνουν
το δημοτικό. Ο Ντιν μένει
με τις αδερφές του,
τη Μαίρη και τη μικρή
Σάλι. Οι τέσσερίς τους
έχουν φτιάξει μια ειδική
ομάδα. Είναι οι 4 ξεχωριστοί
ντετέκτιβ, μπλέκουν σε
τρομερές περιπέτειες και
λύνουν δύσκολα μυστήρια.
Αυτές είναι οι πρώτες
δύο ιστορίες τους!

Παρ

Εικονογράφηση: Στέφανο Τουρκόνι
Μετάφραση: Ελένη Τουλούπη
2. ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ
ΣΕΛ. 232 | ΤΙΜΗ 11,16 €

Άγκαθα Μίστερι,
επίδοξη ντετέκτιβ
με εξαιρετική διαίσθηση.
Ταξιδεύει σε όλο
τον κόσμο παρέα με
τον ατζαμή ξάδερφό της
Λάρι, τον πιστό της
μπάτλερ και το γάτο
Γουότσον για να λύσουν
τα πιο περίπλοκα
μυστήρια.
Αυτές είναι οι πρώτες
δύο ιστορίες τους!
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Από 11 ετών
ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1453
Εικονογράφηση: Σταμάτης Μπονάτσος		
29 Μαΐου 1453. Η ημερομηνία μιλάει από μόνη της.
Ποιος δεν την ξέρει; Ποιος δεν ξέρει πως τότε η Νέα Ρώμη,
η Βασιλεύουσα των πόλεων, η πρωτεύουσα της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, σκιά του εαυτού της στα 1453, άλλαξε χέρια;
Πώς έζησαν οι κάτοικοι της πόλης εκείνους τους τρομερούς
μήνες των μαχών και του αποκλεισμού;
Η συγγραφέας, αντλώντας από τα παλιά χρονικά
της Άλωσης και παρακολουθώντας τη δράση
των επώνυμων και ανώνυμων ηρώων, αναπλάθει
τις τελευταίες δραματικές ημέρες της Κωνσταντινούπολης.

ι
λος,
λη

ώνουν
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ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ 9,90 €
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ΠΟΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑ-ΓΑΪΤΑΝΟΥ

ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ

Ο μάγος που ανακάλυψε την Κνωσό

ΣΕΛ. 232 | ΤΙΜΗ 11,16 €

Το βιβλίο μάς ταξιδεύει στα χρόνια του Άρθουρ Έβανς
και ζωντανεύει την εποχή και τη δράση του.
Παρακολουθούμε βήμα βήμα την πορεία του, την επιμονή
και τις επίπονες προσπάθειές του, μέχρι να πετύχει
το στόχο του, ένα όνειρο ζωής.
Μια μυθιστορηματική βιογραφία, με πλούσιους διαλόγους
και συναρπαστικές εικόνες, που διαβάζεται μονορούφι,
αναπαριστώντας με πειστικότητα μια ολόκληρη εποχή.
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ΠΟΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑ-ΓΑΪΤΑΝΟΥ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΛΙΜΑΝ

Ο μπακαλόγατος που ανακάλυψε την Τροία
Στο βιβλίο αυτό εξιστορείται η συναρπαστική διαδρομή
του ελληνολάτρη αυτοδίδακτου αρχαιολόγου που άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του στη σκηνή της παγκόσμιας
αρχαιολογίας.
Μια μυθιστορηματική βιογραφία, με πλούσιους διαλόγους
και συναρπαστικές εικόνες, που διαβάζεται μονορούφι,
αναπαριστώντας με πειστικότητα μια ολόκληρη εποχή.
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Από 11 ετών

ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΘΑΥΜΑ! ΟΙ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ...
Εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου		
Μπορεί μια μπαλαρίνα και ένας χορευτής να αλλάξουν
μυαλά σε μια ομάδα και ένα ολόκληρο χωριό;
Ένα βιβλίο με χιουμοριστικό ύφος, που όμως μιλά
με μεγάλη σοβαρότητα για τον ρατσισμό και για
τον εκφοβισμό κάθε είδους, για την ευπιστία κάποιων
και την εκμετάλλευσή της από κάποιους άλλους,
για τα οφέλη του ομαδικού πνεύματος και την αξία
της ισότητας.

Α

βιοτε

ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ 8,80 €

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ

σειρά: Διονύσης Δελής: κυνηγός
μυθικών πλασμάτων
1. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΚΟΥΖΟΥΡΙ

Εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου
Τι γυρεύει ένας εξερευνητής παράξενων, σπάνιων
και μυθικών πλασμάτων σε μια εμπόλεμη ζώνη;
Και τι είναι άραγε το περίφημο ντουκουζούρι;

ΣΕΛ. 184

Η πρώτη περιπέτεια του Διονύση Δελή
είναι μια ιστορία δράσης, επιβίωσης αλλά και αγάπης
για τη ζωή. Αγάπης που επιβιώνει ακόμα και μέσα
στους χειρότερους βομβαρδισμούς.

ΜΙΚΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ

Bιβ

Περιπέτεια στην Γκιώνα

Άνοιξη σε ένα χωριό της Γκιώνας. Η παρέα των παιδιών
που ανακάλυψε τον Κώδικα της Λέρου βρίσκεται μπροστά
σε ένα νέο, καλά κρυμμένο μυστικό: Μια πόλη από την
εποχή των Δωριέων, που κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν
για πάντα. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να σταματήσουν
την καταστροφή. Στην προσπάθειά τους αυτή θα έχουν
συμπαραστάτη τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον αστυνόμο
που μοιάζει να ξεπήδησε από τις σελίδες ενός παλιού
αστυνομικού μυθιστορήματος. Οι κίνδυνοι που θα
αντιμετωπίσουν είναι κυριολεκτικά θανάσιμοι…
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Ο ΟΥΙΛΙΑΜ ΟΥΕΝΤΟΝ
ΚΑΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΡΙΔΙΟΥ
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ΣΕΛ. 232

ΩΝ
Η 2017

Από 12 ετών

Μετάφραση: Δέσπω Παπαγρηγοράκη

ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 12,00 €

Αυτός είναι ο Ουίλιαμ Ουέντον. Έχει την ικανότητα να
σπάει μυστικούς κώδικες καλύτερα από κάθε άλλον
στον κόσμο. Μόνο που δεν το γνωρίζει... ακόμα.
Μια συναρπαστική τεχνολογική περιπέτεια γεμάτη
κώδικες, στοιχεία ρομποτικής, κυβερνητικής και
βιοτεχνολογίας, και έναν ήρωα με ασυνήθιστες δυνάμεις.
Το παγκόσμιο μπεστ σέλερ που μεταφράζεται ήδη
σε 37 χώρες.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

σειρά: Οι Παράξενες, Δυναμικές,
Εκπληκτικές, Διαπλανητικές,
Υπεράνθρωπες Περιπέτειες του Μεφίστο
τόμος Α ´: Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
Εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου

ΜΙΚΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
2017

Ο Πασχάλης είναι ένα πολύ φυσιολογικό αγόρι, αν
εξαιρέσει κανείς κάποιες παραξενιές του, όπως να βρίσκει
συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο κομμάτι ενός παζλ, ακόμη
και αν το κοιτάζει από την ανάποδη.Όμως αυτή την όμορφη,
όχι και τόσο βαρετή ζωή έρχεται να διαταράξει ένας γάτος.
Που μιλάει. Και που πιλοτάρει ένα διαστημόπλοιο.Οκέι,
όλα αυτά μαζί δεν θα ήταν δα και τόσο τρομερά, αν δεν
έπρεπε να σωθεί και η Γη από πάνω.

Εικονογράφηση: Δέσποινα Μάντζαρη
Ο Μπίλι ζει στο στοιχειωμένο Κάστρο του Μπλούχερβαλ
παρέα με τρία φαντάσματα. Παρ’ όλα αυτά, βαριέται. Πολύ.
Ώσπου τρεις μυστηριώδεις επισκέπτες, δύο τρολ και ένα
ξωτικό, έρχονται να ταράξουν την ησυχία του. Κάτι ανεξήγητο
έχει συμβεί: δεν πεθαίνει πια κανείς. Χωρίς να το καταλάβει,
ο Μπίλι θα παρασυρθεί σε μια περιπέτεια με ζόμπι, μάγους,
μεθυσμένους δράκους… Πώς μπλέχτηκε ο Μπίλι με όλα
αυτά; Ίσως επειδή διαθέτει ένα χάρισμα: μπορεί να κρύψει
ακόμα κι έναν πελώριο δράκο στο τσεπάκι του. Αν θέλει.
Και θέλει. Γι’ αυτό, φυλαχτείτε!
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ΣΕΛ.168 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
Tα χρονικά του Μπίλι βαν ντερ Μπιχλ
Bιβλίο Ι: ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
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Από 13 ετών

ΣΕΛ. 168

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΑΝΗ

RESPECT, BΡE!
Ο τοίχος έχει τη δική του ιστορία, γνωστή από παλιά
και πονεμένη, μα τούτο δω το γκράφιτι, βρε Μίλτο,
τι σημαίνει; R for respect; Μωρ’, τι μας λες;
Ο νταής που θα τολμήσει να διεκδικήσει σεβασμό
θα πρέπει να πασχίσει απ’ του δαιμόνιου ντουέτου
τις δαγκάνες να επιζήσει. Αμ’ δε!
Στοιχειώδες, Γουότσον μου. Don’t worry, δεν θ’ αργήσει
και τούτο το μυστήριο ο Σέρλοκ Χολμς να λύσει.
R for remember εσύ; R for revenge εμείς. Regret, βρε!
Όχι, παίζουμε! Αν ο κάθε τραμπούκος νομίζει ότι με τα
μυστήρια γκράφιτι και τις τρολιές του θα ελέγχει
τη νεολαία, είναι βαθιά νυχτωμένος…
Η Λένα Μερίκα για άλλη μια φορά θίγει σοβαρά ζητήματα της σύγχρονης ζωής,
όπως η διαφορετικότητα, ο εκφοβισμός και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
πάντα με ύφος κοντά στη φωνή των εφήβων και το, γνωστό και αγαπημένο, ανάλαφρο
χιούμορ της.

Μ
και
στην

γλ

• ΜΙΚΡΗ
• ΒΡΑΧ

ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 7,70 €

σειρά: Teen Book Lovers

ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 15,50 €

σειρά: Big Bang Books
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ΕΛΠΙΔΑ ΙΣΜΑΗΛ

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Η Αλίκη είναι μια δεκαεννιάχρονη κοπέλα κλεισμένη
στον εαυτό της, που ζει με τον τρόπο που της έχει
επιβάλει η οικογένειά της. Ο πατέρας της,
επιτυχημένος επιχειρηματίας και άνθρωπος πολύ
ισχυρογνώμων, θα της στερήσει από πείσμα
το μοναδικό πράγμα που δίνει νόημα στη ζωή της.
Για να πάρει πίσω αυτό που της ανήκει, η Αλίκη
καλείται να ξεπεράσει το φόβο της για τους ανθρώπους
και να υπερβεί τα όριά της. Θα πρέπει να ρισκάρει
και να εμπιστευτεί έναν άγνωστο που εμφανίζεται
στο δρόμο της και προσφέρεται να τη βοηθήσει.
Θα βρει άραγε τη δύναμη να σταθεί απέναντι στην
οικογένειά της και στον κόσμο ολόκληρο για να
υπερασπιστεί ό,τι αγαπάει; Θα μπορέσει να σταθεί
στα πόδια της, να μάθει να διεκδικεί και να μη λυγίσει
όταν δει να καταρρέει η ζωή που μέχρι τότε ήξερε;
Ένα μυθιστόρημα για την αγάπη που γεννιέται
στις πιο απρόσμενες συνθήκες, τη δύναμη
που κρύβουμε όλοι μέσα μας και το θάρρος
να διεκδικούμε τα όνειρά μας.

5/30/17 1:07 PM

Η

το έσκα
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Μια ι
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Ένα

σειρά: Big Bang Books
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ργήσει

βρε!
με τα

,

• ΜΙΚΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 2017
• ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΦΗΒΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
• ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2017
ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 7,70 €

ό
υ

Μια κατάδυση στον κόσμο της εφηβικής κατάθλιψης
και του συνδρόμου Άσπεργκερ. Ένα βιβλίο που διεισδύει
στην ψυχή των νέων αποτυπώνοντας πτυχές του σχολικού
εκφοβισμού. Ένα σύγχρονο νεανικό μυθιστόρημα,
γλυκό και πικρό συνάμα, όπως είναι άλλωστε και η ίδια
η διαδικασία ενηλικίωσης.

ΑΝΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ
Η Άννα, στα δεκατέσσερα χρόνια της, νιώθει πως
η κατάσταση που βιώνει η ίδια και η μητέρα της έχει
ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η συμπεριφορά του πατέρα
της έχει πια ξεπεράσει τα όρια και τα βίαια ξεσπάσματά
του είναι ένας καθημερινός εφιάλτης. Η μητέρα της όμως
ελπίζει. Περιμένει πως σύντομα κάτι θα αλλάξει.
Πόσο επικίνδυνο είναι να μην μπορείς να αντικρίσεις
την αλήθεια κατάματα; Και πόση δύναμη χρειάζεται
για να αντιδράσεις; Αν όμως αυτός είναι ο μοναδικός
τρόπος για να μπορέσεις να συνεχίσεις;

ένη

ΛΟΓ ΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

ν

εί
γίσει
;

Μετάφραση: Bασιλική Κνήτου
Η δεκαπεντάχρονη Μπάρμπαρα Μολίνα εξαφανίζεται
από το σπίτι της. Η αστυνομία αρχικά θεωρεί πως
το έσκασε, αλλά ένα τηλεφώνημα της κοπέλας στη μητέρα
της αλλάζει τα δεδομένα. Ύστερα από αυτό δεν υπάρχουν
νέα της και όλοι τη θεωρούν νεκρή. Όμως η Μπάρμπαρα
είναι ζωντανή. Το ίδιο και το τρομερό της μυστικό.

ΣΕΛ. 280 | ΤΙΜΗ 12,50 €

ΜΑΪΤΕ ΚΑΡΑΝΘΑ
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ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 12,00 €

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ

ΝΗ

λιά
ο,

Από 15 ετών

Μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ψέματα και παραπλανητικά
στοιχεία, μια συγκλονιστική αφήγηση που αποκαλύπτει την
υποκρισία της σύγχρονης κοινωνίας.
Ένα νεανικό μυθιστόρημα που τιμήθηκε με το Εθνικό
Βραβείο Ισπανίας και άλλα σημαντικά βραβεία.
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