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Εκεί που ζούμε

Αλφαβητάρι
Eντόμων

Χρίστος Κυθρεώτης
4η ekδοση

Δήμητρα Κολλιάκου

Μια μέρα που μοιάζει με μια
αιωνιότητα στη ζωή ενός νέου
δικηγόρου στην Αθήνα του 2014.

Κρατικό Βραβείο
Διηγήματος-Νουβέλας
Βραβείο Λογοτεχνικού περιοδικού
«Ο Αναγνώστης»

«Έξοχο δείγμα αφηγηματικής
πολυρρυθμίας».

24 έντομα πίσω από γράμματα και
ανθρώπους, Η Ευρώπη που γοητεύει και
ενίοτε απογοητεύει...

Κατερίνα Σχινά, Αthens Voice
σελ. 448 | 17,90 €

σελ. 416 | 16,60 €

O βασιλιάς της
X. Α. Χωμενίδης
15η XIΛΙΑΔΑ
«Δεν ήταν για σένα, Μενέλαε,
η Ελένη...» µου ’χε πει κάποτε ο Οδυσσέας. «Για κανέναν δεν ήταν. Τέτοια
οµορφιά πόσο να την αντέξεις;»
Η πιο µοιραία, η πιο αρχαία ιστορία
του κόσµου ειπωµένη από τον πιο
παρεξηγηµένο πρωταγωνιστή της.
σελ. 416 | 19,70 €

Kάποιοι άλλοι

Πύλη εισόδου

Ιάκωβος
Ανυφαντάκης

Mάρω Δούκα
ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
10η XIΛΙΑΔΑ
«Αν λοιπόν η Αρχαία σκουριά
ήταν ένα εκκωφαντικά ανατρεπτικό βιβλίο, τότε η Πύλη εισόδου
είναι ένα υποδόρια ανατρεπτικό
βιβλίο...»
Μικέλα Χαρτουλάρη, ΕΦΣΥΝ

«Η Αφεντούλα Μπακάλογλου
ίσως συνιστά τη σπουδαιότερη
μυθιστορηματική φιγούρα της
M.Δ.».

Βραβείο λογοτεχνικού
περιοδικού
«Ο Αναγνώστης»
Σε μία γωνία της Ευρώπης,
στέλνουν δεκαπέντε
βιογραφικά τη μέρα
και, όταν λένε ότι είναι
Έλληνες, οι άλλοι τους
κοιτάζουν σιωπηλοί...

Eλισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή
σελ. 344 | 17,70 €

σελ. 344 I 15,50 €

Γκιακ
Δημοσθένης Παπαμάρκος
Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο λογοτεχνικού
περιοδικού «Ο Αναγνώστης»
«Τίποτε δεν είναι ακριβώς όπως
φαίνεται... Ο πόλεμος εν προκειμένω δεν είναι ο πόλεμος για τη
φυλή και την πατρίδα, δεν είναι
καν το πώς η πίστη στη φυλή και
την πατρίδα μπορεί να δικαιολογήσει τα προσωπικά παραστρατήματα: είναι η ανθρώπινη ύπαρξη
απογυμνωμένη από οποιοδήποτε
πρόσχημα σ’ έναν απεγνωσμένο
αγώνα επιβίωσης».
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου,
anagnostis.gr
σελ. 208 | 11,90 €

To τραγούδι του πατέρα
Θεόδωρος Γρηγοριάδης
Βραβείο Νίκου Θέμελη
Λογοτεχνικό περιοδικό
«Ο Αναγνώστης»
Τη δεκαετία του πενήντα, σε ένα
καπνοχώρι του Παγγαίου
τρεις νέοι αγρότες φτιάχνουν
ένα µουσικό τρίο.

Όπως ποτέ

Πικρία χώρα

Μισέλ Φάις

Κωνσταντία
Σωτηρίου

Μια αινιγματική
γυναίκα κι ένας
κλονισμένος άντρας.
Όνειρα, ημερολόγια,
στιχομυθίες,
παραμιλητά,
εικόνες, μελωδίες,
χειρονομίες.
σελ. 160 | 8,70 €

Commonwealth
Ρrize 2019
Με μύθους, δοξασίες,
αληθινά φαντάσματα,
ξεδιπλώνονται οι ιστορίες
των μανάδων των αγνοουμένων της Κύπρου.
σελ. 120 | 8 €

σελ. 136 | 7,90 €
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Το εργοστάσιο
των μολυβιών
20 χρόνια, 110.000 αντίτυπα

Σώτη Τριανταφύλλου
Κάιρο, 1866 – Αθήνα, 1940.
Ένα μυθιστόρημα για την επανάσταση
και τους επαναστάτες, για τα τρομερά
γεγονότα που συγκλόνισαν τον κόσμο,
και για άλλα, λιγότερο τρομερά,
που τον συγκλόνισαν επίσης.
σελ. 424 | 18,60 €

Αγάπη Μέδουσας
Μίμης Ανδρουλάκης
9η XIΛΙΑΔΑ

Ρέκβιεμ για μια
Οκτάβια

Ζιγκ ζαγκ
στις νεραντζιές

Ελένη Γιαννακάκη

Έρση Σωτηροπούλου

Το σκοτεινό μυστικό της
προδοσίας του Κινήματος
του Ναυτικού βγαίνει στο
φως. Δυο ξεχωριστές
γυναίκες, ένας μοιραίος
καταδότης. Ένα ψυχολογικό, υπαρξιακό θρίλερ του
καιρού μας.

Στις μακρές νύχτες της αγρύπνιας
της, μια μέλλουσα μητέρα αναλογίζεται το παρελθόν, υπεκφεύγει
το παρόν και επινοεί το μέλλον.

Κρατικό βραβειο
μυθιστορήματος
Βραβείο λογοτεχνικού
περιοδικού «Διαβάζω»

σελ. 184 | 10,90€

«Μία φωνή µελωδική και
βραχνή, που µας προκαλεί
και µας αφυπνίζει».

σελ. 360 | 16,60 €

Le Monde
σελ. 264 | 15,50 €

Casa Μπιάφρα
Γιώργος
Σκαμπαρδώνης
3η ekδοση
Μέσα από το πρώτο
κοινόβιο της Θεσσαλονίκης, και από τα
Καραγάτσια, τον φτωχοσυνοικισμό των καταραμένων, ξεπηδούν
αντιφατικοί τυχοδιώκτες αντιήρωες.
σελ. 384 | 17,70 €

Δέσποινα

Οι ρετσίνες του βασιλιά

Αύγουστος Κορτώ

Ισίδωρος Ζουργός

10η XIΛΙΑΔΑ

24η XIΛΙΑΔΑ

Κι αν η Παναγιά ήταν Ελληνίδα μάνα;
Μια ιστορία γι’ αυτό που ζήλεψε ακόμα κι ο Θεός, την αγάπη της μάνας.

Ένας ηλικιωμένος άντρας φτάνει στο χωριό και εγκαθίσταται στον πύργο της πεθαμένης γυναίκας του...
Μια επίκαιρη ιστορία για την ερημιά της εξουσίας,
μια συνομιλία με τον βασιλιά Ληρ κι ένα κλείσιμο
του ματιού στον μεθυσμένο κόσμο του Γαργαντούα.

σελ. 232 | 12,20 €

Η μνήμη του ξύλου

σελ. 456 | 19,70 €

Ηλίας Λ. Παπαμόσχος
Μια διάβρωση του παρόντος θαρρείς
φέρνει στην επιφάνεια τα περασμένα, έτσι, όπως τα πετρώματα, από
μια τεκτονική των βιωμάτων γεννιέται το υλικό της τέχνης.
σελ. 80 | 7,90 €

Τζάμπα
η παράταση

Ουρανός απ'
άλλους τόπους

Κώστας
Καβανόζης

Σωτήρης Δημητρίου

Ονειρική αποτύπωση
των πραγµάτων στη
µνήµη και στα βιώµατα.
σελ. 160 | 12,20 €

Αφηγείται μια σχεδόν
εκατόχρονη γυναίκα από
την Ήπειρο. Δεν της φτάνει
–κατά τα λόγια της–
ο ουρανός για χαρτί,
θέλει ουρανούς κι
απ' άλλους τόπους.
Υπό έκδοση
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Κανονικοί άνθρωποι
Σάλλυ Ρούνεϋ
Μτφρ. Μαρία Φακίνου

Βραβεία Μυθιστορήματος Costa /
Irish Book Awards
«Ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα για τη δύναμη που
έχουν οι σχέσεις να μας μεταμορφώνουν».
People

Καλύτερο βιβλίο της χρονιάς
The New York Times, The New York Times Book
Review, Time, The Washington Post, Vogue, Esquire,
Glamour, Elle, Marie Claire, Vox, The Paris Review,
The Oprah Magazine, NPR
Από τη συγγραφέα του Συζητήσεις με φίλους
σελ. 352 | 16,60 €

Είμαστε πλασμένοι από χώμα

Τα εγκλήματα της Αλίκης

Πάνος Καρνέζης

Γκιγέρμο Μαρτίνες

«Ο Καρνέζης, κορυφαίος Έλληνας
µυθιστοριογράφος της γενιάς του και από
τους πιο διακεκριµένους Ευρωπαίους
αφηγητές, γράφει για την πρόσφατη
προσφυγική κρίση µε ακαταµάχητο τρόπο,
µε ευαισθησία αλλά και εντιµότητα, χωρίς να
χαρίζεται στους ήρωές του».

Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη

The Irish Times

«Η καταστροφή βρίσκεται στον σπόρο κάθε
φράσης και όμως, ο τόνος είναι ουδέτερος,
αποστασιοποιημένος, και η σκοτεινή αφήγηση
είναι μαγική».

Κήπος

Μάικλ Οντάατζε

Πάμπλο Σιμονέττι

Χαβιέρ Θέρκας

Μτφρ. Κατερίνα Σχινά

σελ. 360

1945. Το Λονδίνο είναι συγκλονισμένο από τον πόλεμο. Ο δεκατετράχρονος Ναθάνιελ και η αδελφή
του Ρέιτσελ ζουν μακριά από τους
γονείς τους, δίπλα σε μια αινιγματική μορφή...
«Ο συγγραφέας του Άγγλου
ασθενή υπογράφει ένα κατασκοπικό μυθιστόρημα ανατρεπτικό,
απολαυστικό».

σελ. 360 | 16,60 €

Μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου
Μια κληρονομιά, το
δίλημμα μιας υπέρογκης
προσφοράς, μια
οικογένεια.
Ένα βιβλίο για την τέχνη
της κηπουρικής των
αισθηµάτων.
σελ. 120 | 8,70 €

Απόσταση ασφαλείας
Σαμάντα Σβέμπλιν
Μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου
Μια νέα γυναίκα, η Αµάντα,
αργοσβήνει σε ένα επαρχιακό
νοσοκοµείο. Δίπλα της ένα αγόρι,
ο Νταβίντ. Δεν είναι η µητέρα του.
Δεν είναι ο γιος της.
«H Σβέµπλιν χειρίζεται µε ευκολία
αντίστοιχη µε αυτή του Χιλιανού
Roberto Bolan~o την αµφισηµία σε
αυτό τον εξαιρετικό λογοτεχνικό
εφιάλτη».

The Seattle Times
σελ. 384 | 17,70 €

entheto 21x29 6os CC.indd 4

Από τον συγγραφέα 		
της Aκολουθίας της Οξφόρδης

The Guardian

Φώτα πολέμου

Εξερεύνηση τοπική και
οικουμενική, προσωπική
και συλλογική, μαχητικά
αντιπολεμική, ο Μονάρχης των
σκιών διεισδύει ακόμη πιο βαθιά
στο ερώτημα της κληρονομιάς
του εμφυλίου που άνοιξε ο
Θέρκας πριν από χρόνια με τους
Στρατιώτες της Σαλαμίνας.

Οξφόρδη, 1994.
Η αδελφότητα Λιούις Κάρρολ.
Μια σκισμένη σελίδα ημερολογίου.
Μια άτυχη νεαρή υπότροφος.
Ένας διάσημος καθηγητής μαθηματικών
σε ρόλο ντετέκτιβ.

σελ. 272 | 14 €

O μονάρχης
των σκιών
Μτφρ. Γεωργία Ζακοπούλου

Βραβείο Nadal, 2019

The Irish Times
σελ. 128 | 8,70 €
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Βάναυση αγάπη

Πατρίδα

Έλενα Φερράντε

Φερνάντο
Αραμπούρου

Μτφρ. Δήμητρα Δότση
Η Βάναυση αγάπη, ένα
από τα πιο σημαντικά
και πρωτότυπα μυθιστορήματα της ιταλικής
λογοτεχνίας των τελευταίων χρόνων, είναι το
μυθιστόρημα που ξεδίπλωσε για πρώτη φορά
το ταλέντο της Ε.Φ.

Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη
17η XIΛΙΑΔΑ
«Αυτό που κατάφερε
ο Τολστόι με το Πόλεμος
και Ειρήνη το καταφέρνει
ο Αραμπούρου
με την Πατρίδα».
El Pais
σελ. 720 | 21,90 €

σελ. 224 | 11,10 €

Αυτόχειρες παρθένοι
Τζέφρυ Ευγενίδης
Μτφρ. Άννα Παπασταύρου
Σ’ ένα ήσυχο προάστιο του Ντιτρόιτ, οι πέντε αδελφές
Λίσμπον, ωραίες, εκκεντρικές, αυτοκτονούν η μία μετά
την άλλη μέσα σε διάστημα ενός χρόνου.
«Ο Ευγενίδης υφαίνει κάτι μαγικό… όλες οι κωμικοτραγικές αναθυμιάσεις της ενηλικίωσης συγκεντρωμένες και
εξαγνισμένες μέσα σ’ ένα μικρό, μεθυστικό βιβλίο».
Esquire
σελ. 304 | 16,60 €

Πώς να σταματήσεις
τον χρόνο
Ματ Χέιγκ
Μτφρ. Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου
Ο Τομ Χάζαρντ μοιάζει ένας συνηθισμένος
άντρας σαράντα ενός ετών, αλλά, εξαιτίας
μιας σπάνιας πάθησης, κουβαλάει πολλούς
αιώνες στην πλάτη του. Έχει κατασκευάσει
την τέλεια βιτρίνα, το μόνο που δεν πρέπει
να κάνει είναι να ερωτευτεί.
Πόσες ζωές πρέπει να ζήσεις
για να μάθεις ν' αγαπάς;
σελ. 432 | 18,80 €

Η εξαφάνιση
της Στέφανι Μέιλερ
Ζοέλ Ντικέρ
Μτφρ. Μυρτώ Καλοφωλιά
30 Ιουλίου του 1994. Ο δήµαρχος
της Όρφια και η οικογένειά του
δολοφονούνται µέσα στο ίδιο
τους το σπίτι. Είκοσι χρόνια μετά
η δηµοσιογράφος Στέφανι Μέιλερ
αποκαλύπτει τον δράστη. Στη συνέχεια
τα ίχνη της χάνονται υπό µυστηριώδεις
συνθήκες.
Από τον συγγραφέα της Αλήθειας
για την υπόθεση Χάρρυ Κέμπερτ
σελ. 736 | 19,90 €

Αυτά λοιπόν
με τη Σάρα
Πολίν
ΝτελαμπρουάΑλλάρ
Μτφρ. Σταύρος
Παπασταύρου
«Υπάρχουν αποχρώσεις
των Ντυράς, Ναμπόκοφ
και Ρολάν Μπαρτ μέσα
στο παλλόμενο σώμα
αυτού του υπέροχου
μυθιστορήματος».
Estelle Lenartowicz, L' Express
σελ. 208 | 11,50 €

Ο άνδρας που
δεν τηλεφώνησε

Η δολοφονία
του Σωκράτη

Ρόζι Γουόλς

Μάρκος Τσικότ
Μτφρ. Χριστίνα
Θεοδωροπούλου

Μτφρ. Ειρήνη Αποστολάκη

Oι συγκάτοικοι
Μπεθ Ο' Λίρυ
Μτφρ. Ειρήνη Αποστολάκη
Μοιράζονται το ίδιο διαμέρισμα,
το ίδιο κρεβάτι. Η Τίφι και ο Λίον
δεν έχουν συναντηθεί ποτέ…
σελ. 496 | 18,80 €
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Συναντάτε έναν άνδρα,
ερωτεύεστε µε την πρώτη
µατιά και περνάτε µαζί του
επτά αξέχαστες ηµέρες.
Είναι αµοιβαίο, είστε σίγουρη. Ποτέ άλλοτε δεν έχετε
νιώσει τέτοια βεβαιότητα
για κάτι. Κι όμως...
σελ. 408 | 18,80 €

«Το λάτρεψα».
Sophie Hannah

Νew York Times
bestseller

Από τον συγγραφέα
της Δολοφονίας
του Πυθαγόρα

Ελλάδα, 5ος αιώνας π.Χ.
Ένας σκοτεινός χρησμός
προφητεύει τον θάνατο
του Σωκράτη. Ένα νεογέννητο καταδικάζεται
σε θάνατο από τον ίδιο
του τον πατέρα. Ένας αιματηρός πόλεμος μεταξύ
Αθήνας και Σπάρτης
αφαιμάσσει την Ελλάδα.
σελ. 848 | 22 €
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Ο φύλακας στη σίκαλη

Ιστανμπούλ

Τζ. Ντ. Σάλιντζερ

Oρχάν Παμούκ

Μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου

Μτφρ. Στέλλα Βρετού

«Διαβάζουμε τον Φύλακα στη
σίκαλη και νιώθουμε πως το
βιβλίο αυτό μας καταλαβαίνει με
τρόπο βαθύ και απροσδόκητο».

Ο Παμούκ μιλάει για την πόλη
του, χαρτογραφεί την εξέλιξη της
πλούσιας φανταστικής ζωής που
δημιούργησε ως καταφύγιο σε
κάθε δυσκολία.

John Green
σελ. 312

νομπελ λογοτεχνιασ

Φόβος και παράνοια
στο Λας Βέγκας

Ξέρω γιατί κελαηδάει
το πουλί στο κλουβί

Χάντερ Σ. Τόμσον

Μάγια Αγγέλου

Μτφρ. Αλέξης Καλοφωλιάς

Μτφρ. Ιωάννα Καρατζαφέρη

«Το καλύτερο μυθιστόρημα για
την ντοπαρισμένη δεκαετία του
1970»,

Σε μια εποχή έντονων φυλετικών
διακρίσεων, η δύναμη για επιβίωση
και η αγάπη για τις λέξεις είναι τα
όπλα μιας νεαρής κοπέλας που θα
εξελιχθεί σε μια σπουδαία γυναίκα.

New York Times Book Review
σελ. 296 | 13,30 €

σελ. 360 | 15,50 €

σελ. 624 | 19,90 €

Γράμμα στη Ματίλντα

Τσέρνομπιλ

Αντρέα Καμιλλέρι

Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού

Μτφρ. Ορέστης Γεωργιάδης

Οι ρίζες, ο έρωτας, οι φίλοι, η πολιτική, η λογοτεχνία. Λάθη και απογοητεύσεις, με συγκίνηση προπάππου
που μπορεί μόνο να φανταστεί το
μέλλον και να παραδώσει –στη
Ματίλντα και σ’ εμάς– την πολύτιμη
γνώση της αβεβαιότητας.

15η XIΛΙΑΔΑ
Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή της ανθρωπότητας η
Αλεξίεβιτς καταγράφει εκατό μαρτυρίες
σε ένα αριστουργηματικό βιβλίο.

νομπελ λογοτεχνιασ

σελ. 144

σελ. 344 | 14,40 €

Μαθήματα για τη
ρωσική λογοτεχνία

Επικίνδυνη γραφή

Σημειωματάρια ΙΙ

Aντρέ Ζιντ

Ιανουάριος 1942 – Μάρτιος 1951

Μτφρ. Νίκη Μολφέτα

Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Τζέημς Τζόυς
Μτφρ. Άννα Παπασταύρου

Αλμπέρ Καμύ

«Το σημαντικό δεν είναι αυτό
που γράφουμε αλλά πώς
γράφουμε και, κατά τη γνώμη
μου, ο σύγχρονος συγγραφέας πρέπει να είναι πρώτα απ’
όλα διατεθειμένος να ριχτεί
στην περιπέτεια διατρέχοντας
οποιονδήποτε κίνδυνο».

Μτφρ. Νίκη Καρακίτσου-Dougé,
Μαρία Κασαμπαλόγλου-Roblin
Από το 1942 ως το 1951, ο Καμύ
γράφει μεταξύ άλλων την Πανούκλα και
τον Επαναστατημένο Άνθρωπο.
Τα Σημειωματάρια εμπεριέχουν επίσης
τις ουσιαστικές στιγμές μιας ζωής,
καθώς και την Ιστορία σε εξέλιξη...

σελ. 256 | 11,90 €

σελ. 408 | 18,80 €

Ο ανηθικολόγος

«Eκατό χρόνια μετά, ο Ανηθικολόγος
Μτφρ. Ανδρέας Παππάς
είναι εξίσου απειλητικός... «Ένας αιώνας, ο 19ος, υπήρξε
ο σαδομαζοχισμός των Πενήντα αποαρκετός προκειμένου σε μια
χρώσεων μοιάζει παιδικός...
χώρα δίχως αυτοφυή λογοτεΜας αποκαλύπτει τα δικά μας όρια, χνική παράδοση να “παραχθεί”
μας καλεί να τα επαναπροσδιορίσουλογοτεχνία, με παγκόσμια
με, μας κάνει να αναρωτηθούμε για
ακτινοβολία...»
την προέλευσή τους...»
σελ. 512 | 22,00 €
Guardian

σελ. 208 | 12,88 €
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Τζορτζ Πελεκάνος

Η μέθοδος
Καταλανόττι

Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης

Αντρέα Καμιλλέρι

Ο Μάικλ Χάντσον περνά τις ατελείωτες
ώρες της φυλακής καταβροχθίζοντας
τα βιβλία που του προτείνει η νεαρή
βιβλιοθηκάριος του σωφρονιστικού
καταστήματος. Ως τη μέρα της αιφνίδιας
αποφυλάκισής του, που θα τον φέρει
αντιμέτωπο με μια Ουάσινγκτον που
έχει αλλάξει σημαντικά...

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού

Ο άντρας που επέστρεψε

Ένα παιχνίδι με καθρέφτες
που μέσα τους αντανακλάται
η πλοκή του αστυνομικού
μυθιστορήματος. Η υπόθεση
εκτυλίσσεται στη Βιγκάτα, την
οποία μαστίζουν
η ανεργία, η ενδοοικογενειακή βία και τα οικογενειακά
δράματα.

σελ. 328 | 15,50 €

σελ. 352 | 12,20 €

N
O
I
R

Ο γραφέας
του παλατιού
Αχμέτ Ουμίτ
Μτφρ. Στέλλα Βρετού
Μια ανασκαφή σε μια αρχαία
χεττιτική πόλη, κοντά στο
Γκαζιαντέπ. Πινακίδες που
γράφτηκαν πριν από τρεις
χιλιάδες χρόνια. Δολοφονίες
που αρχίζουν όταν
ανακαλύπτονται οι πινακίδες.
σελ. 544

Σκέφτομαι να βάλω
ένα τέλος
Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης
Ο Τζέικ και η φίλη του –που
αφηγείται την ιστορία και
σκέφτεται να βάλει ένα τέλος
στη σχέση τους– πηγαίνουν στην
απομονωμένη αγροικία όπου
ζουν οι γονείς του…
«Ο Ριντ συνδυάζει την αγωνία με
τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και
τον τρόμο…»
Publishers Weekly
σελ. 256 | 12,20 €

Γιασμίνα Χάντρα
Μτφρ. Γιάννης Στρίγκος
Ένα γλυκό χειμωνιάτικο βράδυ,
με γιορτινή ατμόσφαιρα.
Τα παρισινά μπιστρό είναι
γεμάτα και στο εθνικό στάδιο
της Γαλλίας το ενθουσιώδες
πλήθος υποστηρίζει την εθνική
ομάδα ποδοσφαίρου ενάντια
στη Γερμανία. Ζωσμένος με
εκρηκτικά, ο Χαλίλ περιμένει
την κατάλληλη στιγμή...
σελ. 280 | 13,30 €

Ο άγγελος
Σαντρόνε Ντατσιέρι

Aστυνομική λογοτεχνία

Ίαν Ριντ

Χαλίλ

Μτφρ. Μαρία Οικονομίδου
Όταν το τρένο υψηλής ταχύτητας
που εκτελεί το δρομολόγιο Μιλάνο-Ρώμη μπαίνει στον σταθμό
Τέρμινι, η αστυνομία θα βρεθεί
μπροστά σε μια φρικτή έκπληξη:
οι επιβάτες της διακεκριμένης
θέσης είναι όλοι νεκροί.
σελ. 560 | 19,90 €

Το Σπήλαιο των ιδεών
Χοσέ Κάρλος Σομόθα
Μτφρ. Μελίνα Παναγιωτίδου
Ένας έφηβος, λαμπρός μαθητής της
Ακαδημίας του Πλάτωνος, βρίσκεται
νεκρός, κατασπαραγμένος, όπως
φαίνεται, από λύκους. Ένας πλατωνικός φιλόσοφος και ένας θιασώτης
της τετράγωνης λογικής θα αποδυθούν στην αναζήτηση της αλήθειας
και των ενόχων.
σελ. 424
σελ. 616 | 19,90 €
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Ο Πλούτος της
Ελλάδας

H φλόγα
της ελευθερίας

Αναμνήσεις ενός
μολυβένιου στρατιώτη

Κώστας Κωστής

1821-1833

Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος

David Brewer

«Όσα έζησα στο πανεπιστήµιο,
πρώτα ως φοιτητής, ύστερα ως
καθηγητής. Εµπειρίες και προτάσεις
ειδικά για τη διδασκαλία,στην οποία
αφοσιώθηκα προπαντόςγια χάρη παιδιών από φτωχότερεςκαι στερηµένες
οικογένειες, ιδίως της επαρχίας».

Ρίζες και θεμέλια
Οδόσημα της Ιστορίας
του Ελληνισμού
Μαρία Ευθυμίου
σε συνεργασία
με τον Μάκη Προβατά

Η Ιστορία των Ελλήνων από τη
βαθιά αρχαιότητα μέχρι τις μέρες
μας, με έμφαση στα μεγάλα της
οδόσημα και στο πιο μεγάλο της
καράβι: την ελληνική γλώσσα.

Το χρονικό της παραγωγής και
της καταστροφής του πλούτου
στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια από τον συγγραφέα
των Κακομαθημένων παιδιών
της Ιστορίας.
σελ. 656 | 22,90 €

Saul David, Sunday Telegraph

Ζευγάρια που έγραψαν
την ιστορία της
Μέσα από
προφορικές μαρτυρίες
Ελλάδας
Η κατοχική πείνα

Βιολέττα Χιονίδου
σελ. 544 | 22 €

Λένα Διβάνη
16η XIΛΙΑΔΑ
Τι ξέρουμε στην πραγματικότητα
γι’ αυτά τα πρόσωπα; Η ιστορία της
Ελλάδας από το 1821 ως τη χούντα
αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο.
σελ. 480 | 22 €

Δίνες και
ευθύνες
Βιώματα
και ερμηνείες
στην εποχή
των Μνημονίων

Λούκα Τ.
Κατσέλη
σελ. 360 | 16,60 €

«Τέλεια απόδοση της
εντυπωσιακής αλλά τραγικής
διαδρομής της ελληνικής
ανεξαρτησίας».

σελ. 296 | 13,30 €

σελ. 512 | 19,90 €

υπό έκδοση

Η περίπτωση της Χίου,
της Σύρου και της
Μυκόνου

Μτφρ. Tιτίνα Σπερελάκη

Γιάλτα. Το τίμημα της ειρήνης

Ελλάδα

S. M. Plokhy

Βιογραφία ενός
σύγχρονου έθνους

Μτφρ. Πέτρος Γεωργίου

Roderick Beaton
Μτφρ. Μενέλαος Αστερίου
«O Beaton μάς δείχνει ανάγλυφα γιατί
η λέξη “Ελλάδα” έχει για όλους μας μια
τόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση».
Robert Holland

«O Plokhy παρουσιάζει ίσως την
πιο επίμαχη και παρεξηγημένη συνάντηση κορυφής της σύγχρονης
εποχής και διαχωρίζει, με βάση
και νέα σοβιετικά έγγραφα, τον
μύθο από την πραγματικότητα».

σελ. 576 | 22,90 €

Jon Meacham (Βραβείο Πούλιτζερ)
σελ. 560 | 29 €

Ο ξανακερδισμένος
τ(ρ)όπος της λογοτεχνίας
Aντιγόνη Βλαβιανού
σελ. 320 | 15 €

Τα μηχανάκια
Μένης Κουμανταρέας
Η παρθενική εμφάνιση (1962) του
Μ. Κ. στην ελληνική πεζογραφία.
σελ. 304 | 17,70 €
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Τι όμορφη
που είναι η ζωή

Επαναστατικές μέθοδοι
για τον καθαρισμό
της πισίνας σας

Μαρία Λαϊνά

Αλεξάνδρα Κ*

Μια γυναίκα, καθώς µεγαλώνει,
βρίσκει ξαφνικά τον εαυτό της να
βιώνει συναισθήµατα που είχε βιώσει
η µητέρα της πριν, αλλά εκείνη τα
αγνοούσε όταν ήταν νέα.

Το αυθαίρετο εξοχικό του απειλείται και μαζί
απειλείται να γκρεμιστεί η προσωπική του
μυθολογία ολόκληρη. Ανακηρύσσει ανεξάρτητο κράτος τη γη που έχει καταπατήσει,
στέφεται για μία ημέρα λαϊκός ήρωας...

σελ. 80 | 6,60 €

Από τη συγγραφέα 			
του Πώς φιλιούνται οι αχινοί
σελ. 48 | 8,80 €

Αυτοπροσωπογραφία
του λευκού

ΜCMXLIV

Κανένας εαυτός
Γιώργος Βέλτσος

Xάρης Βλαβιανός

«Ο Βέλτσος εκχωρεί το δικαίωμα της
ποίησης εκεί που πάντοτε ανήκει, στη
γλώσσα, την κοινή μήτρα και τον τελικό
προορισμό όλων των ποιητών».

Κρατικό Βραβείο Ποίησης
Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο λογοτεχνικού
περιοδικού «Ο Αναγνώστης»
Bραβείο Public

Ευριπίδης Γαραντούδης, Το Βήμα
σελ. 88 | 9 €

σελ. 192 | 14,40 €

Από το Ντεσεβό στο Drone

Η ελληνική τραγωδία

Η άγονη γη

Πρόοδος και ειρήνη
για τον 21ο αιώνα

Από την απελευθέρωση 		
ως τους συνταγματάρχες

δίγλωσση έκδοση

Άννα Διαμαντοπούλου

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Εισαγωγή - Μετάφραση - Σημειώσεις

Συνομιλώντας με τον Μάκη Προβατά

«Όπως είναι σαφές για όλους όσοι έζησαν
από κοντά τα γεγονότα, το βιβλίο αυτό
εξέφραζε τις ιδέες, τις ευαισθησίες και
τα διλήμματα μιας ολόκληρης γενιάς».

Χάρης Βλαβιανός

«Ένα βιβλίο-έκκληση για δράση, προς
όλους όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον
της Ευρώπης και της δημοκρατίας».

Από τον Πρόλογο του συγγραφέα
στη νέα έκδοση

Ζοζέπ Μπορρέλ
σελ. 336 | 14,40 €

Η ξένη
του 1854
Εμμανουήλ
Λυκούδης
Η επιδημία
χολέρας
στην Αθήνα
και τον Πειραιά
του 1854...
σελ. 96 | 5,50 €

Τ.Σ. Έλιοτ
«O Βλαβιανός µάς προσφέρει µια απόδοση
ενός αριστουργήµατος σε σύγχρονο, δόκιµο
λόγο στη γλώσσα µας».
Μίλτος Φραγκόπουλος
σελ. 176 | 11,50 €

σελ. 288

Σημειώσεις
για ένα
ναυάγιο
Ντάβιντε Ενία
Μτφρ. Σταύρος
Παπασταύρου
Ένας βράχος μεταξύ
Ευρώπης και Αφρικής: Λαμπεντούζα,
ώρα μηδέν.

Περί μετάδοσης
Επιστήμη,
άνθρωπος
και κοινωνία
στην εποχή της
πανδημίας

Πάολο Τζορντάνο
Μτφρ. Σώτη
Τριανταφύλλου
σελ. 96 | 7,50 €

σελ. 280 | 14,40 €
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Σαντορίνη

Eρωτική αγωγή

Η Τρίτη Ρώμη

Μάνος Κοντολέων

Η Μόσχα
και ο θρόνος
της Ορθοδοξίας

Εικόνες μιας άλλης εποχής

Robert A. McCabe, Μαργαρίτα Πουρνάρα
«Oι φωτογραφίες του συνενώνουν τη Σαντορίνη του
χθες με αυτή του σήμερα: σε πολλές από αυτές τις
ασπρόμαυρες εικόνες είναι σαν να μην έχει αλλάξει
σχεδόν τίποτα. Κι όμως, εδώ μιλάμε για την απλή καθημερινότητα της Σαντορίνης από τα μέσα της δεκαετίας
του ’50».

«Ένα πολυδιάστατο
μυθιστόρημα για
την Ιστορία και τα ήθη
των Ελλήνων
του 20ού αιώνα».
Θεόδωρος Γρηγοριάδης
σελ. 528 | 18,80 €

Ηλίας Μαγκλίνης, Η Καθημερινή

Αλέξανδρος
Μασσαβέτας
Ένα νέο κεφάλαιο σε μια
παλιά διαμάχη γύρω από
την πρωτοκαθεδρία στον
ορθόδοξο κόσμο...
σελ. 472 | 18,80 €

Εγκλήματα γένους
θηλυκού στην
Ελλάδα
Πάνος Σόμπολος
8η XIΛΙΑΔΑ
Πώς διακυμάνθηκε το έγκλημα και διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από γυναίκες
από τις αρχές της δεκαετίας
του 1930 μέχρι τις μέρες μας.
σελ. 480 | 18,80 €

σελ. 180 | 44 €

Σύντομες απαντήσεις
στα μεγάλα ερωτήματα
Stephen Hawking
Μτφρ. Aνδρέας Μιχαηλίδης
22η XIΛΙΑΔΑ
«Ο Hawking είναι το σύμβολο
του μεγαλείου της ανθρώπινης
διάνοιας».
The Washington Post

Μικρή ιστορία
της γνώσης
Leonard Mlodinow

Albert Camus

Jacques Ferrandez
σελ. 184 | 21,90 €
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Αντρέα Τζεντίλε

Μτφρ. Aνδρέας Μιχαηλίδης

Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου

«Ο Μλοντίνοφ καταφέρνει να
κάνει την επιστήμη και
προσιτή και διασκεδαστική».

Πίσω από κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής κρύβεται ένα επιστημονικό μυστήριο – στις διακοπές,
η απραξία και η πλήξη μάς κάνουν
πιο περίεργους.

Stephen Hawking
σελ. 520 | 18,80 €

1821 The Founding
of Modern Greece
Αthina Cacouri
Η Αθηνά Κακούρη προσφέρει
στο αγγλόφωνο κοινό, νέους
όλων των ηλικιών, την ιστορία
της δημιουργίας του κράτους
όπου ζούμε σήμερα.
σελ. 272 | 15 €

σελ. 192 | 14,40 €

σελ. 312 | 15,50 €

O πρώτος άνθρωπος

Η επιστήμη κάτω
από την ομπρέλα

Aϊνστάιν
Corinne Maier, Anne Simon
σελ. 64 | 14,40 €

Γιαννούλης Χαλεπάς
Θανάσης Πέτρου,
Δημήτρης Βανέλλης

Gamers σε κρίση
Nίκος Κράψης
σελ. 48 | 7 €

σελ. 176 | 15,50 €
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Επίγνωση
Ντάνιελ Τζ. Σίγκελ
Μτφρ. Σ. Καβαλιέρου,
Α. Γουναροπούλου
Ο διάσημος ψυχίατρος και
συγγραφέας του
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό του μας εισάγει σε μια
καινοτόμο διαλογιστική
πρακτική που βασίζεται
στην επιστήμη.
σελ. 560 | 18,80 €

Μονογαμία
Άνταμ Φίλλιπς
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου
Είμαστε εκ φύσεως μονογαμικοί;
Μήπως οι μονογαμικές σχέσεις
είναι διαστροφή; Γιατί οι
άνθρωποι ζουν σε ζευγάρια αν
όχι για να περνάνε καλά; Κι αν το
να περνάνε καλά δεν παίζει ρόλο,
τότε τι παίζει;
σελ. 144 | 7,50 €

Tι είναι σεξ;
ν ν

Αlenka Zupancic
Μτφρ. Ουρανία
Παπακωνσταντοπούλου
Τι είναι σεξ; Στο
φαινοµενικά απλό αυτό
ερώτηµα η λακανική οπτική καθιστά την απάντηση
µια πολύ πιο σύνθετη
υπόθεση.
σελ. 288 | 14 €

Βάλε τα οικονομικά
σου σε τάξη
Κριστίνα Μπενίτο

σελ. 64

Μτφρ. Αγαθή Δημητρούκα
«Η δική µας Μαρί Κόντο
πρόκειται να αλλάξει για πάντα
τη σχέση µας µε το χρήµα».
Φρανσέσκ Μιράλλιες
σελ. 240 | 11,10 €

Ιτσίγκο Ιτσιέ
Έκτορ Γκαρθία (Κιράι),
Φρανσέσκ Μιράλλιες

Ειρωνικό
Νεοελληνικό Λεξικό

σελ. 64 | 5 €

Νίκος Δήμου

Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη

12η, ανανεωμενη εκδοση

Την κάθε στιγμή πρέπει να την
αντιμετωπίζουμε σαν έναν
θησαυρό. Αν την αφήσουμε να
φύγει χωρίς να τη χαρούμε, η
ευκαιρία θα χαθεί για πάντα.

«Η αναμφισβήτητη σατιρική φλέβα του Νίκου Δήμου εξυπηρετείται από την επίσης αναμφισβήτητη ικανότητά του να εκφράζεται
με σαφήνεια κι επιγραμματικά».

σελ. 208 | 9,90 €

Δημοσθένης Κούρτοβικ, Τα Νέα
σελ. 144 | 7,70 €

Χάρης Λυμπερόπουλος
«Κοντά στον αιώνα»
Κατερίνα Λυμπεροπούλου
Ο βετεράνος αθλητικογράφος,
πρωταθλητής Ελλάδας,
κοσμοπολίτης Αθηναίος,
ξετυλίγει το νήμα της αφήγησης
του 20ού αιώνα όπως τον έζησε.
σελ. 336 | 15,50 €

σελ. 64 | 5 €

Μιλώντας για τη σοφία
Σε όσους την αναζητούν
Φρεντερίκ Λενουάρ
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου
Ο διάσημος φιλόσοφος αναζητά τα
στοιχεία εκείνα που θα μας κάνουν να
ζήσουμε μια καλή και επιτυχημένη ζωή,
όχι με τη στενή έννοια της επαγγελματικής ή οικονομικής επιτυχίας, αλλά
με την έννοια της πλήρους ζωής που
αξίζει να πεις πως έζησες.
σελ. 112 | 7 €
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Ε ΙΜΑΣ Τ Ε Τ Α Β Ι Β Λ Ι Α

Στην περίοδο της καραντίνας, όλος ο κόσµος
υποκλίθηκε στη δύναµη του βιβλίου που
κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των
παιδιών. Εκείνες τις δύσκολες µέρες, τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν
πιο κοντά στο βιβλίο, να το αγαπήσουν,
να το µυρίσουν, να διαβάσουν και να
παίξουν µαζί του. Είχαν τον χρόνο να βιώσουν εµπειρίες µε ένταση και βάθος σε
κόσµους περίτεχνους και συναρπαστικούς.
Ο ελεύθερος χρόνος των διακοπών προσφέρει τώρα την ιδανική ευκαιρία για τα παιδιά
να διαλέξουν ξανά το βιβλίο και να
βουτήξουν σε νέους, λαβυρινθώδεις
κόσµους, να τους αποκρυπτογραφήσουν και
να τους απολαύσουν, σελίδα σελίδα.
Σε αυτές τις λίγες σελίδες θα βρείτε µερικές
µόνο από τις προτάσεις µας για την περίοδο
των διακοπών. Όµως θα άξιζε όσο τίποτε
άλλο και µια επίσκεψή σας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, όπου θα µπορέσετε,
παρέα µε το παιδί σας, να πιάσετε και να
ξεφυλλίσετε τα όµορφα αυτά βιβλία και
δεκάδες άλλα που στις Εκδόσεις Πατάκη
διαλέξαµε µε γνώση και φροντίδα, για να
ανακαλύψει κάθε παιδί κόσµους που
πραγµατικά θα το µαγέψουν!

3+ | BKM 06858
| 64 σελ. | 8,86€
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Χαρούµενες διακοπές για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Άννα Μερκούρη εικ.: Άννα Μενδρινού

Η συντροφιά του
παιδιού στις καλοκαι
καλοκαιρινές διακοπές
4+ | BKM 00258 |
48 σελ. | 4,50€

Οι απίθανες περιπέτειες του κυρίου Θερβάντες

Ελένη Κατσαµά εικ.: Βασίλης Σελιµάς

Η συναρπαστική ζωή του
Μιγκέλ ντε Θερβάντες, από την
περιπετειώδη πλατεία του Πότρο
στην Κόρδοβα της Ισπανίας, µε
τους µάγους, τους θιάσους, τους
ταυροµάχους, µέχρι το κοσµοπολίτικο λιµάνι της Σεβίλλης.
5+ | BKM 12567 | 32 σελ. |
14,40€

30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσµο
και πώς µπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ
Στέλλα Κάσδαγλη εικ.: Φωτεινή Τίκκου

Τριάντα ιστορίες ως όχηµα
για να µπουν στη ζωή µας τα
δυναµικά πρότυπα. Με
πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
εστιάζουν στο συναίσθηµα.
Διαφέρουν από την απλή
παράθεση εγκυκ λοπαιδικών
γνώσεων γιατί έχουν
λογοτεχνικότητα και έτσι
εµπνέουν. Ειλικρινείς και
δυναµικές, θαρραλέες και
ανατρεπτικές, ωραίες και
πρωτοποριακές.
10+ | BKM 12188 | 312
σελ. | 19,90€

γ νώσεις
Κατερίνα Σέρβη εικ. Λέλα Στρούτση, Αλεξία Λουγιάκη
Ελάτε να ταξιδέψουµε στο παρελθόν, για να γνωρίσουµε σπουδαίους
πολιτισµούς την εποχή που ήταν γεµάτοι ζωή.
Ο Γλαύκος είναι γιος του βασιλιά της Κρήτης, του Μίνωα. Μαζί του θα
δούµε πώς περνούσαν οι άνθρωποι στο ανάκτορο της Κνωσού.
Με την Αλεξάνδρα θα εξερευνήσουµε το ανάκτορο των Μυκηνών, θα
γνωρίσουµε τους πολεµιστές, τους τεχνίτες, τους γραφείς.
Η Μυρρίνη θα µας βάλει στο σπίτι της στην αρχαία Αθήνα, όσο οι
άνδρες πηγαίνουν στην Πνύκα και στην Αγορά και τα αγόρια κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη. Στην Ακρόπολη θα πάρουµε µέρος στα
Αρρηφόρια και θα θαυµάσουµε «τον καινούριο µας ναό, αυτόν που
έφτιαξε η πόλη για τη θεά Αθηνά».
Όλα τα βιβλία έχουν εντυπωσιακές πολύχρωµες εικόνες γεµάτες
λεπτοµέρειες και εικονόλεξα που απαντούν στις απορίες των παιδιών.

4+ | BKM 12024, 11943, 11944 | 36 σελ. | 9€

3+ | BKM 12159
| 16 σελ. | 5,50€

8+ | BKM 12355, 12356 | 32 σελ. | 6,90 €

5+ | BKM 10311
| 112 σελ. | 9,50€

10+ | BKM 12519
| 80 σελ. | 7€

5+ | BKM 12612
| 100 σελ. | 6€

6+ | BKM 11932 | 128 σελ. | 7,90 €

10+ | BKM 11028
| 96 σελ. | 8,80€

8+ | BKM 10310
| 96 σελ. | 9,50€

Σειρές

Στέλ λα Κάσδαγλη εικ. Τόµεκ Γιοβάνης

Νικόλας Ρώσσης εικ. Δηµήτρης Φουσέκης
Ένα αγόρι, ο υπερήρωας σκύλος του, το τέρας
της ντουλάπας κι ένας δράκος λύνουν τα πιο
απίθανα µυστήρια.

Χάλασε το µαγικό ραβδί µου
Η Αθηνά είναι η πιο ευρηµατική κι
αντισυµβατική πριγκίπισσα που
έχετε γνωρίσει!
Μόλις κυκλοφόρησε το πέµπτο
βιβλίο της θαρραλέας σειράς, που
µας θυµίζει πως µια αληθινή
πριγκίπισσα ξέρει να ζει µαγικά
ακόµα κι όταν φτάνει η στιγµή να
βασιστεί µόνο στις δικές της
δυνάµεις.
4+ | BKM 11236 |
64 σελ. | 6,90€

Αργυρώ Πιπίνη εικ. Ιφιγένεια Καµπέρη
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Ναπολέων και Ιωσηφίνα
Πίσω από κάθε σπουδαίο
άντρα κρύβεται µια γάτα. Μια
χαρισµατική γάτα. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήρθε η ώρα να
ανοίξουν οι ιστορικοί τα βιβλία
τους, να αποκαλύψουν τις πηγές
τους και να µας συστήσουν τις
σπάνιες αυτές προσωπικότητες.
5+ | BKM 12599 |
64 σελ. | 7,70€

Άν να Κωσταλ λά εικ. Λίλα Καλογερή

Ο Κέρβερος τρώει φολλούς
κεπτέδες
Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο του
Τρύπωνα του φαφαγάλου που τόσο
αγαπήσατε κι είναι φανταστικό! Ο
Τρύπωνας θα συναντήσει έναν
πολυµήχανο εφευρέτη που ετοιµάζει
µια µηχανή του χρόνου. Είναι όµως
ξεχασιάρης ο καηµένος κι όλο
µπερδεύει τα κρατούµενα στις
πράξεις του. Αποτέλεσµα; Οι
ταξιδιώτες χάνονται στον χωροχρόνο και µετά άντε να τους βρεις…
Ειδικά όταν µεταφέρονται στην
αρχαία Ελλάδα.
8+ | BKM 12055 |
128 σελ. | 7,90€

Το χαµόγελο της γάτας
Ένα νησί πληµµυρίζει από γάτες.
Ποια τροµερή αλήθεια θα
ανακαλύψει το αγόρι; Και τι
σχέση έχουν τα αυτιά των
γαϊδάρων µε όλα αυτά;
ΒΡΑΒΕΙΟ του Ελληνικού
Τµήµατος της ΙΒΒΥ για την
εικονογράφηση
7+ | BKM 11543
| 96 σελ. | 6€

Σπύρος Γιαν νακόπουλος εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Το αγόρι που πετάει
Μια φαντασµαγορική παράσταση
ετοιµάζεται να ανέβει στο Κρατικό
Θέατρο. Η ντίβα Λίνα Ζαφειροπούλου θα φορέσει την περίφηµη τιάρα
της Μαρίας Μπάλλας, ένα ανεκτίµητης αξίας κειµήλιο. Ο Τίγρης και ο
Λιοντάρης την έχουν βάλει στο µάτι.
Το σχέδιο είναι να εµφανιστούν ως
κοµπάρσοι. Στην πρεµιέρα, όµως,
θα βρεθούν στο θέατρο και ο Άγης
µε τον θείο του τον Χάρη…
8+ | BKM 12057 |144 σελ. |
8,80€

Ντιµίτερ Ινκιόφ εικ.: Fritz Goller
Πώς γίναµε οικολόγοι
Η Κλάρα και ο αδερφός της έχουν
µερικές παράξενες ιδέες. Το
περίεργο είναι πως, όταν τις βάζουν
σε εφαρµογή, πάντοτε πετυχαίνουν!… Ή µήπως έτσι νοµίζουν; Οι
αξεπέραστοι ήρωες του Ντιµίτερ
Ινκιόφ, µε το µοναδικό χιούµορ και
την ανόθευτη αθωότητα της ηλικίας
τους, µπλέκουν σε απίθανες
περιπέτειες!
5+ | BKM 12476 |
96 σελ. | 5€

ΒΙΒΛΙΑ !

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Ροµπέρτο Σαντιάγο εικ.: Ενρίκε Λορένθο

Εννιά εντεκάχρονα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, συµµαθητές στο ίδιο
σχολείο και συµπαίκτες στη σχολική οµάδα, τη Σότο Άλτο, ορκίζονται να µη
χωρίσουν ποτέ και να παίζουν πάντα και παντού µαζί. Ονοµάζονται µυστικά
«Τα ποδοσφαιρόνια» κι αποφασίζουν να λύνουν τα προβλήµατα και να
εξιχνιάζουν όλοι µαζί τις περίεργες καταστάσεις που τους παρουσιάζονται.
Μια έξυπνη και αστεία σειρά µε τεράστια επιτυχία, που τώρα ετοιµάζεται να
µεταφερθεί στον κινηµατογράφο.
Ιστορίες που καλλιεργούν το πνεύµα οµαδικότητας και αλληλοβοήθειας,
καταγγέλλουν τον ρατσισµό και την ξενοφοβία, τονίζουν την αξία της
γνώσης, προβάλλουν την ιδέα της φιλίας και του έρωτα, αλλά και των
καλών σχέσεων... παιδιών και γονέων!

ΒΙΒΛΙΟ 1
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Το Σχολικό Πρωτάθληµα τελειώνει και η Σότο Άλτο κινδυνεύει όχι µόνο να υποβιβαστεί, αλλά
και να καταργηθεί ως οµάδα. Τη θέση του ποδοσφαίρου στις σχολικές δραστηριότητες θα
πάρουν τα µαθήµατα χορού… Τα ποδοσφαιρόνια θα βάλουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν
έστω και έναν αγώνα. Αλλά εκεί που φαίνεται να πετυχαίνουν τον στόχο τους, ο διαιτητής
πέφτει φαρδύς πλατύς στο γήπεδο και κοιµάται του καλού καιρού. Η οµάδα χάνει τον αγώνα...
Το ίδιο συµβαίνει και στον δεύτερο αγώνα… Θα καταφέρουν τα παιδιά να λύσουν το µυστήριο
µε τους διαιτητές που κοιµούνται;
9+ | ΒΚΜ 12732 | σελ. 296 | 14,40€

ΒΙΒΛΙΟ 2
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΦΤΑ ΑΥΤΟΓΚΟΛ
Ο πατέρας του τερµατοφύλακα της Σότο Άλτο αναλαµβάνει τη συµµετοχή της οµάδας στο
Διεθνές Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου που διεξάγεται καλοκαίρι. Το ταξίδι το βλέπουν σαν
εκδροµή, αφού η Σότο Άλτο είναι η πιο αδύναµη από τις οµάδες που συµµετέχουν. Όµως, µια
σειρά από αυτογκόλ θα φέρουν τη Σότο Άλτο στον τελικό. Ποια απάτη θα ανακαλύψουν αυτή
τη φορά τα ποδοσφαιρόνια;
9+ | ΒΚΜ 12733 | σελ. 288 | 14,40€

ΒΙΒΛΙΟ 3
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει για τα ποδοσφαιρόνια. Από την πρώτη µέρα, όµως,
συµβαίνουν διάφορα που απειλούν τη συνέχειά τους ως οµάδας και ως παρέας.
Παράλληλα, το καινούριο σχολείο της Μικρής Σεβίλλης, ένα πανάκριβο ιδιωτικό,
διεκδικεί για την οµάδα του µια θέση στο Σχολικό Πρωτάθληµα. Ο διευθυντής του
χρησιµοποιεί όλα τα µέσα και κυρίως το χρήµα. Θα µπορέσει να τους εξαγοράσει
όλους; Ποιο µυστήριο τυλίγει τον νέο βασικό τερµατοφύλακα της Σότο Άλτο; Γιατί οι
δηµοσιογράφοι τον αποκάλεσαν «τερµατοφύλακα φάντασµα»;
9+ | ΒΚΜ 12734 | σελ. 312 | 14,40€

ΕΙ Μ Α Σ ΤΕ ΤΑ ΒΙ ΒΛΙ Α

Άν να ιένας
Το τερατάκι των χρωµάτων δεν ξέρει
τι του συµβαίνει. Έχει κάνει µια
ωραία σαλάτα τα συναισθήµατά του
και τώρα πρέπει να τα τακτοποιήσει.
Θα τα καταφέρει να βάλει σε τάξη τη
χαρά, τη λύπη, τον θυµό, τον φόβο
και την ηρεµία; Το βιβλίο-φαινόµενο
που βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατά τους έχει
κυκλοφορήσει σε 30 γλώσσες και
έχει πουλήσει πάνω από 3 εκατοµµύρια αντίτυπα.
3+ | ΒΚΜ 12610 |
σελ. 48 | 11€

Πες πες Μία ιστορία

Μαρία Παπαγιάννη
εικ.: ρις Σαµαρτζή
Η Μία είναι ένα κοριτσάκι σαν όλα τα
άλλα. Τις νύχτες ονειρεύεται αληθινές
περιπέτειες µε δράκους και πριγκίπισσες, ιππότες και πειρατές. Έρχεται όµως
µια νύχτα ξεχωριστή. Γιατί όποιο παιδί
κάνει µια ευχή, αυτή θα βγει αληθινή.
Η Μία ζητάει µία φίλη κολλητή. Γιατί τι
αξία έχουν οι περιπέτειες αν δεν τις
µοιράζεσαι; Τη φίλη της την κολλητή,
λοιπόν, που ευχήθηκε να έχει τη λένε
Πες-πες. Και τρώει ιστορίες!
3+ | ΒΚΜ 12402 |
σελ. 32 | 11,90€

κόκκινη κότα και
ο τεµπέλης

Προκόπης

εν πλένω χέρια

Τόνυ Ρος
ωτούλα αγαπούσε τα
Η µικρή πριγκίπισσα τρελαινόπλαστικά
ταν να λερώνει τα χέρια της…
Νικόλας Ανδρικόπουλος
αλλά µισούσε να τα πλένει.
Η Φωτούλα είναι µια µικρούλα
σπου ήρθε η στιγµή που
φώκια χαρωπή, που της αρέσει να
έµαθε για τα µικρόβια και τους
παίζει µε πλαστικά αντικείµενα που
ιούς κι όλα τα φοβερά και
βρίσκει στη θάλασσα. Κάποτε, όµως, τροµερά που µπορούν να σε
το παιχνίδι παίρνει επικίνδυνη
αρρωστήσουν… ντελ ς
τροπή… Τα µικρά παιδιά θα
απαραίτητο για κάθε γονιό
αγαπήσουν τη Φωτούλα και θα
και κάθε παιδί G ar ian
νοιαστούν για την επιβίωσή της και
2+ | ΒΚΜ 12930 | σελ. 32 |
για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής 7,90€
συµπεριφοράς του ανθρώπου στη
φύση.
2+ | ΒΚΜ 12707 | σελ. 32 | 12,90€

Το αγόρι που διάβα ε στις
κότες παραµύθια

Νάντια ιαρέλλη εικ.: Κ. Βερούτσου
Ήρωες, δράκοι, µάγισσες, µοίρες, ζώα που
µιλάνε, βασιλιάδες, πριγκιποπούλες και ό,τι
βάζει ο νους. Το παραµύθι όλα τα επιτρέπει.
Δε βάζει φρένο στη φαντασία και στο όνειρο.
Οι ήρωες µετά από πολλές περιπέτειες
φτάνουν στον προορισµό τους σοφότεροι,
καλύτεροι και ευτυχισµένοι.
9+ | ΒΚΜ 12187 | σελ. 168 | 7,90€

Σοφία Μαντουβάλου
εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο
Τι έγινε όταν το αγόρι άρχισε να διαβάζει
στις κότες παραµύθια; Τι συνέβη όταν οι
κότες σταµάτησαν να έχουν στενό µυαλό
και τα φτερά της φαντασίας τους άρχισαν
να µεγαλώνουν; Μια αλληγορική ιστορία
για µικρά και µεγάλα παιδιά που
πιστεύουν ότι, ναι, αν θέλουν, µπορούν να
αλλάξουν τον κόσµο. Κρατικό
Βραβείο Βραβείο Ελληνικού
Τµήµατος της ΙΒΒ
5+ | ΒΚΜ 11395 | σελ. 48 | 9,90€

Κι άλλα παραµύθια της πολυτα
ξιδεµένης Αλεπούς

µάχη στο ποτάµι Αχιλλέας
εναντίον Σκάµανδρου

έκα κάλτσες τέσσερις δεξιές
και έξι αριστερές σε απίστευτες
περιπέτειες

ραντ Κλάφτα
είναι περιττά

ωή Βαλάση εικ.: Λεµονιά Αµαραντίδου
Δύο συλλογές µε λαϊκά παραµύθια και
τραγουδάκια απ όλον τον κόσµο. Ας
απολαύσουµε «παραµύθια χωρίς σύνορα»,
εξάπτοντας συγχρόνως το ενδιαφέρον και
προσφέροντας υπαινικτικά στοιχειώδεις
πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο και
τους πολιτισµούς που τα γέννησαν.
8+ | BKM 12019 | 176 σελ. | 15,90€
Παραµύθια της πολυταξιδεµένης
Αλεπούς
6+ | ΒΚΜ 11794 | σελ. 176 | 15,90€

Γιουστίνα Μπεντνάρεκ
εικ.: Ντανιέλ ντε Λατούρ
Δέκα κάλτσες αποφασίζουν να αποδρά
αποδράσουν σε αναζήτηση µιας πιο συναρπαστικής
ζωής. Κι όσο οι κάλτσες γίνονται αστέρες
του κινηµατογράφου και ντετέκτιβ, όσο
µπλέκονται σε απρόσµενες περιπέτειες,
επιδεικνύουν αλληλεγγύη, κοινωνική και
οικολογική συνείδηση, εµείς απολαµβάνου
απολαµβάνουµε χορταστικές ιστορίες γεµάτες δράση,
απρόοπτα και πολύ γέλιο.
5+ | ΒΚΜ 12372 | σελ. 168 | 12,90€

Κωνσταντίνος Πατσαρός
εικ.: Μανόλης Αλµπάνης
Μια από τις ωραιότερες ιστορίες της
Ιλιάδας βρίσκεται στη ραψωδία Φ
όπου ο Αχιλλέας αντιµετωπίζει πολυάριθµους Τρώες, αλλά και τον Σκάµανδρο, τον
ξακουστό ποταµό της Τροίας. Διαβάζοντας
προσεκτικά, ο αναγνώστης συνειδητοποιεί
την οικολογική διάσταση της µάχης, η
οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δίνοντας
ένα ξεχωριστό χρώµα στο οµηρικό έπος.
8+ | ΒΚΜ 12480 | σελ. 64 | 10,90€

Τα λόγια

Κατερίνα Κρις
Ο Φραντζ Κλάφτα θα µπορούσε να είναι
ο µεγαλύτερος συγγραφέας στον κόσµο,
αν είχε καταφέρει να γράψει έστω κι ένα
βιβλίο. Σε αυτό το αριστουργηµατικό
βιβλίο θα διαβάσετε για τη ζωή του
µεγάλου (µικρού) συγγραφέα Φραντζ
Κλάφτα και για τις απίστευτες δυσκολίες
της γραφής, που κατάφερε µε τη δύναµη
της θέλησής του να µην ξεπεράσει και να
µη νικήσει! Ένα βιβλίο γραµµένο και
σχεδιασµένο µε χιούµορ και φαντασία
για µικρούς (µεγάλους) και τον αναβλητικό
εαυτό µας!
8+ | BKM 12264 | 240 σελ. 13,90€

πολύχρωµες ιστορίες

Το τερατάκι των χρωµάτων

παιδική λογοτεχνία
Στο δάσος

Σπύρος Γιαννακόπουλος
εικ.: Στέλλα Στεργίου
Ένα αγόρι ψάχνει απεγνωσµένα τον δρόµο
του γυρισµού. Μια βατραχίνα γυρεύει ένα
φιλί από τον αγαπηµένο της, που θα την κάνει
και πάλι πριγκίπισσα. Και µια µάγισσα έχει
βάλει στο µάτι τον αµύθητο θησαυρό των
νάνων. Όλα αυτά στο δάσος, εκεί όπου
απίθανα πράγµατα µπορεί να συµβούν.
9+ | ΒΚΜ 12371 | σελ. 88 | 12,70€

πίπα της µάγισσας
και άλλες φανταστικές ιστορίες

Τ άννι Ροντάρι
Ιστορίες από κόσµους παραµυθένιους, µε
κλέφτες έξυπνους αλλά και µπουνταλάδες, µε
απίθανα ταξίδια στο µέλλον και άλλα πολλά.
8+ | ΒΚΜ 12530 | σελ. 120 | 6,60€

Ο Ισιντόρ και το φεγγάρι

Τα παιδιά του γαλά ιου πλανήτη

Το χάρισµα της

Τα παιδιά στις στέγες

Γιώργος Κ Παναγιωτάκης
Ο Ισιντόρ, πεισµατάρης, ανυπάκουος,
γενναίος και ευρηµατικός, βρίσκει τον τρόπο
να γίνει ο φύλακας του φεγγαριού! Ωστόσο,
όταν το σκοινί γλιστράει από τα χέρια του, το
φεγγάρι θα χαθεί και η τιµωρία από τον
χαλίφη Μουρµάχ θα είναι σκληρή. Κι ο
Ισιντόρ; Με ποιον τρόπο µπορεί να αλλάξει
το κακό που έκανε;
Βραβείο Ελληνικού µήµατος της ΙΒΒ
8+ | ΒΚΜ 12427 | σελ. 84 | 6,90€

βης

Ματ Χέιγκ
Στην Ήβη δεν αρέσουν απλώς τα ζώα. Δεν
έχει απλώς γνώσεις και πληροφορίες γι αυτά.
Έχει κι ένα πολύ ξεχωριστό ταλέντο. Μπορεί
να ΑΚΟΥΕΙ τι σκέφτονται. Και, µερικές φορές,
δίχως να ανοίξει το στόµα ή να βγάλει
κάποιον ήχο, η Ήβη µπορεί και τους ΜΙΛΑΕΙ.
Αυτή είναι η αποκλειστικά δική της ΜΑΓΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ…
«Συναρπαστική και απίθανη ιστορία...»
Finan ial Times, Τα βιβλία της χρονιάς
8+ | ΒΚΜ 12483 | σελ. 296 | 12,20€

Αρχαιολογικά παραµύθια
Το όνειρο του Νικία και της Μελίτης
Το ηµερολόγιο των άστρων
υπόσχεση της ευκής Θεάς
Εύη Παπαδοπούλου εικ.: Κ. Βερούτσου
Κάθε βιβλίο της σειράς είναι και µια λογοτεχνική ιστορία βασισµένη σε έναν αρχαιολογιαρχαιολογι
κό χώρο και σε ένα εύρηµα που βρέθηκε σε
αυτόν. Τα τρία πρώτα βασίζονται στα Πύθια
των Δελφών, στο ναυάγιο των Αντικυθήρων
και στο ανάκτορο της Πύλου.
8+ | ΒΚΜ 11550, 11891, 12341 | σελ.
72, 52, 60 | 7,50€, 6,90€, 7,50€

Μια σκιά στο παράθυρο

ίνα υχναρά
Μια σκιά στο παράθυρο προδίδει την
επικίνδυνη παρουσία κάποιου που παρακο
παρακολουθεί δύο παιδιά: το άγνωστο κορίτσι που
βρέθηκε τραυµατισµένο σε µια παραλία του
νησιού και το αγόρι που τη φιλοξενεί και τη
φροντίζει. Ο αστυνόµος Μίλτος Ζαφείρης
πρέπει να λύσει το µυστήριο της σκιάς και να
προφυλάξει τα παιδιά από τον κίνδυνο που τα
απειλεί.
10+ | ΒΚΜ 12329 | σελ. 272 | 11,80€

Αντρί Σνερ Μάγκνασον
εικ.: Ásla g óns óttir
Θέλεις να πραγµατοποιήσεις τα πιο τρελά
σου όνειρα; Να µάθεις να πετάς; Να
ξεφορτωθείς µια για πάντα τις βροχερές
µέρες; Να κοιµάσαι όποτε θέλεις και να τρως
ό,τι θέλεις; Τι θα έδινες για αντάλλαγµα; Ένα
πολυεπίπεδο βιβλίο: ένα υπέροχο παραµύθι,
µια περιπλάνηση ως την καρδιά της ηθικής,
µια διασκεδαστική ιστορία.
8+ | ΒΚΜ 12743 | σελ. 176 | 11,50€

Κάθριν Ράντελ
Όλοι πιστεύουν ότι η Σόφι έµεινε ορφανή σε
ένα ναυάγιο, εκτός από την ίδια. Κι όταν
αποφασίζει να αποδείξει πως η µητέρα της
σώθηκε και ζει, βρίσκεται στο Παρίσι,
κυνηγηµένη από τις αρχές, κι εκεί γνωρίζει
τον Ματτέο ένα αγόρι που ζει στις στέγες,
κάτω από τον ουρανό. Θα καταφέρουν άραγε
να βρουν τη µητέρα της προτού να είναι πολύ
αργά;
9+ | ΒΚΜ 12730 | σελ. 288 | 12,20€

Εντέν Α άρ Το παιδί θαύµα
Μάικλ Παρτ

Η µαγική πορεία προς την κορυφή ενός
από τους καλύτερους παίκτες στον
κόσµο.
9+ | ΒΚΜ 12618 | σελ. 128 | 7,7€

Διαβάστε επίσης: ίο έσσι ωή σαν
παραµ θι
θι, ριστιάνο ονάλντο
εννηµένος νικητής
νικητής, ε µάρ
άγος, ουίς ουάρες
άγος
ιστορία
ενός στράικερ άρρυ έιν ο
υ
νας, οχάµεντ αλάχ
νας
ιγ πτιος βασιλιάς
Το ποτάµι

Αιµίλιος Σολωµού
Ο Χάρης ζει στην εξοχή, σ ένα σπίτι δίπλα
στο ποτάµι. Του αρέσει να κάθεται στην όχθη
και να ψαρεύει. Ο πατέρας του του έµαθε τα
µυστικά του ψαρέµατος. Όµως ο Χάρης είναι
στεναχωρηµένος. Πάνε δυο χρόνια από τότε
που ο πατέρας του έφυγε για τον πόλεµο.
Μια µέρα θα ακολουθήσει το ποτάµι και θα
φτάσει σε µια ξύλινη καλύβα στην άκρη του
δάσους. Μια ιστορία για την αφοσίωση και τη
δύναµη της αγάπης.
9+ | ΒΚΜ 12426 | σελ. 48 | 4,90€

ΕΙ Μ Α Σ ΤΕ ΤΑ ΒΙ ΒΛΙ Α

Ο Στέφανος η εκδροµή και άλλες
έγνοιες για την Άννα Χ

Έτοιµος από καιρό

υτούλα Βακανά
Η δεκατετράχρονη Άννα Χ. ψάχνει να βρει µε
τους φίλους της τον ένοχο της κλοπής των
χρηµάτων της πολυήµερης εκδροµής µε το
σχολείο. Η έρευνα δείχνει ότι ο ένοχος της
κλοπής είναι ο Στέφανος, ο συµµαθητής και
έρωτας της Άννας από το νηπιαγωγείο. Όµως
τα πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται… Μια
ροµαντική ιστορία µε πολύ χιούµορ. Η
αισιόδοξη πλευρά του κόσµου.
12+ | ΒΚΜ 12605 | σελ. 112 | 6,60€

Βαγγέλης λιόπουλος
Όταν πηγαίνεις ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, το
οποίο δεν ήθελες… Όταν συνειδητοποιείς ότι
δεν ταξιδεύεις µόνο στον χώρο, αλλά και
στον χρόνο… Όταν στο Κάιρο και στην
Αλεξάνδρεια µαθαίνεις καλά κρυµµένα
οικογενειακά µυστικά… Όταν ο Καβάφης κι η
ιστορία των Ελλήνων της Αιγύπτου µπλέκουν
µε τη δική σου ιστορία…
Βραβείο Γυναικείας ογοτεχνικής
Συντροφιάς
14+ | ΒΚΜ 12905 | σελ. 160 | 7,70€

Πώς να µη σας ερωτευτεί ο
κολλητός σας

Τη µέρα που σπάσαµε τον κόσµο
Το κλαµπ των χαµένων βιβλίο

Νι Πι ο τελευταίος πειρατής του
Αιγαίου και το νερό της ωής

Το νέο αίµα

Άντρη Αντωνίου
Αλεξάνδρα και Αιµίλιος. Συµµαθητές από το
νηπιαγωγείο. Κολλητοί. Αδελφές ψυχές.
Σχολείο, σπίτι, κοπάνες, ξενύχτια, φροντιστήφροντιστή
ριο πάντα και παντού µαζί. Μέχρι τη µέρα
που η Αλεξάνδρα υποψιάζεται πως ο Αιµίλιος
έπαψε να τη βλέπει µόνο ως την καλύτερή του
φίλη. Λες; Άσε καλύτερα...
12+ | ΒΚΜ 12051 | σελ. 136 | 7,70€

Άννα Κουππάνου
Η µαθηµατική διάνοια, ο βαρύς χεβιµεταλάς,
ο χειρότερος µαθητής του σχολείου και γιος
της διευθύντριας και η Λίζι Γκριν, µυστήρια
άφιξη από την Αµερική. Τέσσερις χαµένοι που
ακολουθούν το µυστήριο φως, τα µηνύµατα
του σύµπαντος, τα κύµατα του χρόνου και θα
φτάσουν ένα τσακ πριν την καταστροφή του
κόσµου.
12 | ΒΚΜ 12394 | σελ. 192 | 9,70€

Γιώργος Χατ όπουλος
1828. Αιγαίο πέλαγος. Μια βάρκα πλέει
ακυβέρνητη. Πάνω της δύο εξαντληµένοι από
την πείνα και τη δίψα πειρατές. Επτά µερόνυ
µερόνυχτα βρίσκονται σε τούτη την κακορίζικη βάρκα
ο Νι Πι, ο πιο πανούργος πειρατής του
Αιγαίου, µαζί µε τον Βαρθολοµαίο. Ο ήλιος
καίει αλύπητα πάνω απ τα κεφάλια τους. Στα
χέρια τους όµως κρατάνε το ηµερολόγιο του
Γάντζου του Σούσουρα! Οι αµύθητοι
θησαυροί του και το καλά κρυµµένο µυστικό
του τους περιµένουν.
10+ | ΒΚΜ 11789 | σελ. 216 | 9,90€

έσχη Αλλόκοτων Πλασµάτων βιβλίο
Γιώργος Κ Παναγιωτάκης
Οι καινούριοι µαθητές και µαθήτριες είναι «το
νέο αίµα» του παράξενου σχολείου που, όπως
λέει ο µυστηριώδης διευθυντής του, έχει
φτιαχτεί για τα παιδιά που κάποτε θα
κυβερνούν τον κόσµο. Όµως τι ακριβώς
σηµαίνει αυτό; Και µέχρι πού πρέπει κανείς να
φτάσει για να το πετύχει;
Ο κόσµος της Λέσχης Αλλόκοτων Πλασµάτων
βρίσκεται δίπλα µας. Κατοικείται από
συνηθισµένα παιδιά µε ασυνήθιστες ιδιότητες.
10+ | ΒΚΜ 12909 | σελ. 176 | 9,70€

Γιούσουρι στην τσέπη

Ο θησαυρός της Βαγίας

ότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου
«Είναι στ αλήθεια θαυµατουργό το γιούσουρι;
Και ποιο είναι το µυστικό του καπετάν Διοκλή;
Τι ψάχνει στον βυθό της θάλασσας;» Αυτά
απασχολούν τη δωδεκάχρονη Πηνελόπη ένα
καλοκαίρι στη θάλασσα. σπου εµφανίζεται
ο δεκατετράχρονος Άρης και η ζωή της
αναστατώνεται.
9+ | ΒΚΜ 01204 | σελ. 168 | 9,20€

Το διπλό ταξίδι

ίτσα αραύτη
Μια άγνωστη σελίδα του Β Παγκοσµίου
πολέµου, που διαδραµατίζεται στη Σάµο και
στην Παλαιστίνη, δίνεται µε δύναµη και
ρεαλισµό µέσα στις σελίδες αυτού του
βιβλίου. Ένας ανελέητος βοµβαρδισµός
ξεθεµελιώνει το νησί και αναγκάζει µια
οικογένεια να πάρει τον δρόµο της
προσφυγιάς, τον δρόµο για την Παλαιστίνη…
Σαράντα χρόνια αργότερα η ηρωίδα εκείνης
της σκληρής δοκιµασίας, µεγάλη πια, θα
ξαναβρεθεί στα ίδια µέρη, θα ξαναζήσει το
δράµα της προσφυγιάς ενός άλλου λαού και
το παρελθόν θα δέσει µε το παρόν σε τούτο
το «διπλό ταξίδι»…
Έπαινος
Βραβείο
• Μιχαήλας Αβέρωφ
10+ | ΒΚΜ 00298 | σελ. 240 | 11,90€

ωρ Σαρή

Καλοκαίρι στην Αίγινα, στη Βαγία. Μια
παρέα µπλέκεται σ ένα µυστήριο και
προσπαθεί να βρει έναν θησαυρό. Έναν
θησαυρό που η ανακάλυψή του τους
οδηγεί στις µέρες της Κατοχής.
9+ | ΒΚΜ 00679 | σελ. 152 | 9,20€

σφεντόνα του

αβίδ

Παντελής Καλιότσος
Ποιος είναι ο σύγχρονος Δαβίδ στον οποίο
αναφέρεται ο Παντελής Καλιότσος και ποιος
ο Γολιάθ; Τον ρόλο του γίγαντα έχει η
απριλιανή δικτατορία και τη σφεντόνα την
κρατούν ως νέοι Δαβίδ οι µαθητές της Β
Δηµοτικού ενός επαρχιακού σχολείου που
θέλουν να πολεµήσουν το καθεστώς για να
µη βλέπουν τη δασκάλα τους στεναχωρηµένη.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Αναγραφή στη
λίστα
Βραβείο
Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒ
Βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού
ΙΑΒΑ
10+ | ΒΚΜ 04250 | σελ. 216 | 11,90€

εφηβική λογοτεχνία
Ο τελευταίος Έλληνας της Σµύρνης

Ελένη ικαίου
«Το ξεθωριασµένο γαλάζιο τετράδιο φεύγει
από τα χέρια του αιωνόβιου Μανουήλ και
έρχεται σε εκείνα του µεταφραστή Ραφαήλ. Ο
Ραφαήλ µέχρι σήµερα µετέφραζε λέξεις
άλλων. Τώρα καλείται να χρησιµοποιήσει την
µεταφραστική του δεινότητα και να ερµηνεύερµηνεύ
σει, να µεταφράσει εν τέλει γεγονότα και
συναισθήµατα, να αναδιατάξει και να
ανοικοδοµήσει σε σελίδες µια ολόκληρη
εποχή». Elniple
Έπαινος ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σµύρνης
10+ | ΒΚΜ 12062 | σελ. 256 | 10,70€

Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα

Τ έννυ Χαν
Η Λάρα Τζιν κρύβει την ερωτική της αλληλο
αλληλογραφία σε µια καπελιέρα. Γράµµατα που η
ίδια έχει γράψει, ένα για κάθε αγόρι που έχει
αγαπήσει. Σε αυτά ανοίγει διάπλατα την
καρδιά και την ψυχή της και λέει όσα δε θα
τολµούσε ποτέ να πει. Γιατί τα γράµµατα είναι
µονάχα για τα δικά της µάτια. σπου µια
µέρα, τα µυστικά της γράµµατα φτάνουν στους
παραλήπτες και η ερωτική ζωή της Λάρα Τζιν
βγαίνει εκτός ελέγχου.
Το βιβλίο έγινε ταινία από το
15+ | ΒΚΜ 12185 | σελ. 416 | 17,70€

Οι ίδυµοι
λης

λιοι της Ποντικούπο

Μάνος Κοντολέων
Σε έναν ιδιόµορφο τόπο που τον σκιάζει ένα
βουνό µε δυο κορυφές και φωτίζεται από δυο
δίδυµους ήλιους, υπάρχει µια φάρµα κι ένα
εργοστάσιο. Εκεί παρασκευάζεται ένα
µοναδικό και φηµισµένο τυρί που έχει το
όνοµα «Ο Δίδυµος Ήλιος της Ποντικούπολης».
Ένα ατύχηµα θα γίνει η αφορµή να ξεκινήσει
ένας αγώνας για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και της ποιότητας ζωής.
9+ | ΒΚΜ 12609 | σελ. 128 | 8,90€

εκαεφτά

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Η Μαρίνα πέφτει τα χαράµατα από τον
τέταρτο όροφο του παλιού βενετσιάνικου
διοικητηρίου. Είναι 17 χρονών. Ποια µυστικά
κρύβονται πίσω από τη ζωή και τον θάνατο
της Μαρίνας; Ποιοι κινούν τα νήµατα
αποφασίζοντας για τον έρωτα και τον πόνο,
για το σκοτάδι και το φως;
ΒΚΜ 12360 | σελ. 272 | 12,20€

Οι µαταιωµένοι αρραβώνες
η Απριλίου
3

Βησσαρία ορµπά Ραµµοπούλου
Μεταµφιεσµένη σε νεαρό άντρα, η δεκαοκτάχρονη Ιζαµπώ, µετά την Άλωση της Πόλης,
αναζητά επιζώντες συγγενείς, ενώ αναπολεί τις
ευτυχισµένες στιγµές στην Πόλη και ξαναζεί τις
τραγικές στιγµές της πολιορκίας. Μέσα από τη
διαδοχή τραγικών γεγονότων, η Ιζαµπώ
αντιστέκεται στην εξαθλίωση προσπαθώντας
να διατηρήσει το δικαίωµά της στην αξιοπρέπεια, όσο ο Τραϊανός διεκδικεί το δικαίωµά
τους στην ευτυχία…
10+ | ΒΚΜ 12720 | σελ. 168 | 7,90€

δή

σσεια µιας έφηβης

Ευαγγελία Θεοδωρίδου
Η Δάφνη είναι 15 χρονών κι η ζωή της είναι
αρκετά κουλ. Έχει αγόρι, κολλητή και γονείς
που είναι ακόµα ερωτευµένοι. Όλα καλά,
δηλαδή, µέχρι που ένα πρωί ακούει πως η
οικογένεια θα µετακοµίσει στη Σουηδία! Ο
κόσµος της έρχεται τα πάνω κάτω. Όµως, σιγά
σιγά, η Δάφνη θα διαπιστώσει ότι πίσω από
τη µονοδιάστατη όψη των πραγµάτων
κρύβονται πολλές αποχρώσεις που θα την
ξαφνιάσουν ευχάριστα κι ότι, τελικά, κάθε
οδύσσεια µπορεί να γίνει για καλό.
14+ | ΒΚΜ 12332 | σελ. 264 | 11,50€

ιστορία ενός νεαρού

Μαρούλα Κλιάφα
Γιατί ο Οράτιος, ένας ευαίσθητος έφηβος µε
υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, ξενυχτάει
παίζοντας µε τις ώρες βιντεoπαιχνίδια;
Βυθίζεται διαρκώς στην εσωστρέφεια και
καταλήγει να ζει σε δυο παράλληλους
κόσµους: τον πραγµατικό και τον φανταστικό.
Άραγε θα καταφέρει να ξεφύγει από την
παγίδα της εικονικής πραγµατικότητας;
14+ | ΒΚΜ 12060 | σελ. 136 | 7,70€

Ο Σάιµον ενάντια στην ανθρωπότητα
Μπέκυ Αλµπερτάλλι
δεκαεξάχρονος και όχι και τόσο ανοιχτά
γκέι Σάιµον Σπίερ απεχθάνεται τα δράµατα.
Μια µέρα, όµως, ένα e-mail του πέφτει σε λάθος
χέρια και ο ίδιος γίνεται θύµα ενός εκβιασµού.
Αν δε βοηθήσει τον «καραγκιόζη» της τάξης να
τα φτιάξει µε το κορίτσι των ονείρων του, θα
γίνει βούκινο. Η χρονιά του Σάιµον στο σχολείο
προµηνύεται τρικυµιώδης.
Στο µυθιστόρηµα βασίστηκε η σειρά « o e,
i tor».
15+ | ΒΚΜ 12481 | σελ. 320 | 15,50€

Τριλογία Κινούµενο χάος

Το µαχαίρι που δεν άφηνε το χέρι βιβλίο
ερώτηση και η απάντηση βιβλίο
Τέρατα ανθρώπων βιβλίο 3
3, υπό έκδοση
Πάτρικ Νες µτφρ.: Γιώργος Μπλάνας
Η Πρέντισταουν δεν είναι σαν τις άλλες πόλεις. Όλοι µπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις
όλων, µέσω ενός αδιάκοπου, ακατάσχετου Θορύβου. Κανείς δεν µπορεί να αποµονωθεί, να
ησυχάσει. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή, ούτε µυστικά. Και τότε, έναν µόνο µήνα πριν από τα
γενέθλιά του, που θα σηµατοδοτήσουν την είσοδό του στην ενήλικη ζωή, ο Τοντ Χιούιτ πέφτει
αναπάντεχα σ ένα κενό απόλυτης σιωπής.
Θα προτρέπαµε επίµονα τους πάντες ανεξαιρέτως να διαβάσουν επειγόντως
την τριλογία
G ar ian
14+ | ΒΚΜ 12406 | σελ. 528, | 17,70€, 14+ | ΒΚΜ 12601 | σελ. 560 | 18,80€
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