Αγάπη, ζεστασιά και αξέχαστες ιστορίες.
Αυτό µας έλειψε, κι αυτό
θα θέλαµε γι’ αυτά τα Χριστούγεννα.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

Φέτος θα κάνουµε αυτό που µας έλειψε πιο
πολύ. Χριστούγεννα, έτσι όπως τα ζούσαµε
τον παλιό, καλό καιρό, πριν µας βρουν οι ιοί
και οι καραντίνες! Θα ανάψουµε τα φώτα, θα
βάλουµε µουσική, θα ανοίγουµε δώρα κάτω
από το δέντρο, θα λέµε ιστορίες, θα φοράµε
πουλόβερ µε ταρανδάκια και γενικά…
θα κάνουµε ό,τι µας κάνει να νιώθουµε
Χριστούγεννα, όπως παλιά! Για τους πιο
µεγάλους, αυτά θα είναι τα Χριστούγεννα των
παιδικών τους χρόνων! Για τους πιο µικρούς,
αυτή θα είναι η αρχή των πιο µαγικών τους
αναµνήσεων!

Αλεξάντρα Μιζελίνσκα, Ντάνιελ
Μιζελίνσκι, Ναταλία Μπαράνοφσκα
Εικ.: Αλεξάντρα Μιζελίνσκα,
Ντάνιελ Μιζελίνσκι

Μτφρ.: Ναταλία Σκανδάλη, Αναστασία Χατζηγιαννίδη

∆ώσε µου µια µπουκιά

Πεντανόστιµες ιστορίες φαγητού
Χίλιες γεύσεις από όλο τον κόσµο!
Στο καινούριο βιβλίο των δηµιουργών
των πασίγνωστων Χαρτών θα επισκεφτείτε
είκοσι έξι χώρες από πέντε ηπείρους και
θα γνωρίσετε πάµπολλες λιχουδιές.
Θα δείτε ένα µαροκινό φαγοπότι, ένα βιετναµέζικο
πλωτό παζάρι και Γάλλους µετρ µαγειρικής.
Θα καταλάβετε πόσο πολύ συνδέεται το φαγητό
µε την ιστορία, την κουλτούρα και τη φύση της
χώρας στην οποία παρασκευάστηκε για πρώτη
φορά και θα µάθετε πώς να ετοιµάσετε λαχταριστά
πιάτα από κάθε µεριά του κόσµου.

Curatoria Draconis
Εικ.: Tomislav Tomić

Μτφρ.: Μιράντα Λεωνίδου, Χριστίνα Αϊδίνη

Η ∆ρακοκιβωτός

7+ | BKM 13615

Καλώς ήρθες στη ∆ρακοκιβωτό…

Κυκλοφορεί επίσης

Έλα να γνωρίσεις τα θεριά που φιλοξενεί στην
κιβωτό η Προστάτιδα των ∆ράκων και να γυρίσεις
µαζί της τον κόσµο αναζητώντας τα όντα αυτά στο
φυσικό τους περιβάλλον.
Το έργο της Προστάτιδας των ∆ράκων έχει γίνει
ζήτηµα ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, καθώς οι δράκοι
βλέπουν τα ενδιαιτήµατά τους να καταστρέφονται,
τους φυσικούς πόρους τους να λεηλατούνται.
Πρέπει να διασφαλίσουµε άµεσα την επιβίωση του
πιο θαυµαστού είδους...
του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ.
Θα είσαι ΕΣΥ αυτός που θα τον σώσει
για τις επόµενες γενιές;
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ.

Χάρτες

Ένα εικονογραφηµένο ταξίδι
στον κόσµο
6+ | BKM 12428 | 128 σελ. | 20,9€

8+ | BKM 13026 | 80 σελ. | 19,9€

Ρέιτσελ Γουίλλιαµς
Εικ.: Φρέια Χάρτας

Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Μορίς Λεµπλάν

Εικ.: Κριστέλ Εσπιέ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Στάσου, κοίτα… και όνειρα γλυκά.
Άφησε τη φύση να σε νανουρίσει

Αρσέν Λουπέν, το παράξενο ταξίδι

Ο ήλιος χαµηλώνει πια
και βγαίνει το φεγγάρι.
Στάσου και κοίταξε καλά:
τι οµορφιά, τι χάρη!

Αρσέν Λουπέν: ο άνθρωπος µε τα χίλια πρόσωπα.
Άλλοτε σοφέρ, άλλοτε τενόρος, ταξιδιωτικός πράκτορας,
Ρώσος γιατρός, Ισπανός ταυροµάχος! Ο Αρσέν Λουπέν
κρυβόταν ανάµεσά µας! Μπορεί να ήταν αυτός εκεί ο άντρας…
ή αυτός εδώ… ο συνδαιτυµόνας µου στο τραπέζι…»

Ξάπλωσε στο κρεβάτι σου κι άκουσε το
νανούρισµα της φύσης. Στάσου, κοίτα… πες
καληνύχτα στη µέρα, καλωσόρισε τη νύχτα
κι όνειρα γλυκά.
6+ | BKM 13610 | 32 σελ. | 10,7€

Κυκλοφορεί επίσης

Στάσου, κοίτα. Φέρε ηρεµία στην
καθηµερινότητά σου
µε 50 ιστορίες της φύσης
6+ | ΒΚΜ 12951 |128 σελ. | 16,6€

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µε το υπερωκεάνιο
«Προβηγκία», ο καπετάνιος ενηµερώνει τους επιβάτες ότι
ο διάσηµος λωποδύτης Αρσέν Λουπέν βρίσκεται ανάµεσά
τους κι ότι έχουν κλαπεί τα κοσµήµατα της λαίδης Τζέρλαντ.
Αµέσως επικρατεί πανικός ανάµεσα στους επιβάτες, οι οποίοι
αρχίζουν να υποψιάζονται ο ένας τον άλλον.
Το βιβλίο αυτό είναι µια υπέροχα εικονογραφηµένη
διασκευή της πρώτης ιστορίας µε την οποία έκανε την
εµφάνισή του ο διάσηµος τζέντλεµαν-λωποδύτης το 1905
και, παράλληλα, µια τεκµηριωµένη αναπαράσταση της
µοναδικής ατµόσφαιρας της Μπελ Επόκ.
6+ | BKM 13775 | 40 σελ. | 12,20€

Φέτος θα στολίσουµε όσο ποτέ
το χριστουγεννιάτικο δέντρο µας…

Olivier Dupin

Εικ.: Elisa Paganelli
Καλώς ήρθατε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη
Μα τον χιονάνθρωπο, η Αυγή ξέχασε να στείλει το
γράµµα της στον Άγιο Βασίλη! Πηγαίνοντας στο
ταχυδροµείο, ένα ξωτικό ως διά µαγείας την παίρνει
µαζί µε τον φίλο της τον Λεωνίδα στον τόπο
του Άγιου Βασίλη. Παιδιά, ετοιµαστείτε!
Η παράσταση ξεκινάει τώρα!
3+ | BKM 13351 | 12 σελ. | 16,6€

Μαρία Παπαγιάννη

Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν
τα κάτω πάνω!
Κάτω από τη γη ζει ένα µικρό αγόρι...
Ένα αγόρι τόσο διαφορετικό από όλα τα αγόρια της γης.
Ένα καλικαντζαράκι τόσο διαφορετικό από όλα τα
καλικαντζαράκια της γης. Ο σοφός παππούς του
του εξηγεί ότι τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι τους έκλεψαν
τις πολύτιµες πέτρες που γι’ αυτούς ήταν ιερές.
Στο ταξίδι του στην πάνω γη ο Νέιθαν θα καταλάβει
ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο κι ότι υπάρχουν
πολλές αλήθειες, όπως υπάρχουν άνθρωποι
πολλοί και διαφορετικοί.

Έλενα Ελένη Γρηγόρης Κανελλόπουλος

Χριστούγεννα!
Παιχνίδια αντι-βαρεµάρας
για µικρά παιδιά

Το πρώτο µου
χριστουγεννιάτικο βιβλίο

5+ | BKM 11946 | 100 σελ. | 7€

4+ | BKM 08692 | 52 σελ. | 11,84€

3+ | BKM 05685 | 48 σελ. | 5,9€

Μπριγκίττε Βένιγκερ

Χριστούγεννα
(Σειρά: Κολλάω, µαθαίνω,
ανακαλύπτω)

Εικ.: Εύα Θάρλετ
24 ιστορίες από το δάσος
των Χριστουγέννων

Παιχνίδια αντι-βαρεµάρας
για τα Χριστούγεννα
7+ | BKM 13654 | 150 σελ. | 7€

3+ | BKM 13574 | 16 σελ. | 5,9€

Χριστούγεννα (Σειρά: 100
διασκεδαστικά παιχνίδια)

24 µαγευτικές ιστορίες που θα µας κρατήσουν
συντροφιά καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν.
Ένα πολύτιµο ανάγνωσµα για όλη την οικογένεια
µε την εξαιρετική εικονογράφηση της Εύα Θάρλετ.

4+ | BKM 12130 | 96 σελ. | 6,5€

4+ | BKM 13181

Κάρυς Μπέξινγκτον
Εικ.: Κέιτ Χίντλεϋ

Η νύχτα πριν από τα
Χριστούγεννα στη Χώρα
των Θαυµάτων

Rod Campbell

Καλέ µου Άγιε Βασίλη
2+ | BKM 13844

Ελένη ∆ικαίου

4+ | BKM 12365 | 40 σελ. | 11,1€

Εικ.: Ναταλία Καπατσούλια
Το ελατάκι µε το κόκκινο σκουφί

Καληµέρα, Άγιε Βασίλη!
2+ | BKM 12131 | 16 σελ. | 4,4€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Βασιλική Νίκα

Ένα ελατάκι µεγαλώνει στο δάσος κάτω από τα γέρικα
κέδρα, που το έχουν σαν παιδάκι τους.
Για τα µυρµηγκάκια και το κουνάβι, για τα πουλιά
και τον άνεµο, είναι το αγαπηµένο τους, το πιο
όµορφο δεντράκι. Mέχρι που κάποια µέρα, εκεί λίγο
πριν τα Χριστούγεννα, εµφανίζεται η κίσσα
και αρχίζει να µιλάει για ένα άλλο ελατάκι, µε κλαδιά
χρυσοπράσινα, που, στολισµένο στην πλατεία του
κοντινού χωριού, λάµπει µέρα και νύχτα.

Hiroko Motai

Εικ.: Θανάσης ∆ήµου

Ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά

Εικ.: Marika Maijala

Εκατοντάδες
χιλιάδες
Αγιοβασίληδες

5+ | BKM 09896 | 32 σελ. | 6,67€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

3+ | BKM 12959 | 48 σελ.
| 12,9€

Ο δικός µας Άγιος
Bασίλης

4+ | BKM 12935 | 40 σελ. | 12,2€

4+ | BKM 04534 | 32 σελ. | 11,5€

Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου

Εικ.: Έφη Λαδά

Οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη
4+ | BKM 12960 | 32 σελ. | 11,5€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κιάρα Φεντέλε

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;
4+ | BKM 11669 | 40 σελ. | 7,7€

3+ | BKM 09664 | 120 σελ. | 16,9€

Ιωάννα Ντακόλια

3+ | BKM 13653 | 14 σελ. | 8,8€

4+ | BKM 09057 | 32 σελ. | 10,84€

3+ | BKM 12354 | 12 σελ. | 8,8€

Τα Χριστούγεννα της νόνας Χελώνας

3+ | BKM 10223 | 28 σελ. | 5,9€

Εικ.: Γιώργος Σγουρός
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Ντανιέλα Σταµατιάδη

Μια αρχή, ένα τέλος, µια αρχή ξανά
Τα χρώµατα γύρω µας µιλάνε και εκφράζονται.
Όπως και τα ταξίδια. Όπως και η ζωή.
Έχουν πολλά να µας πουν για τις περιπέτειες
στους δρόµους, στις πόλεις, στις κοιλάδες, στα βουνά
και στις µαγικές περιοχές της φύσης.
Εµπειρίες είναι που ταξιδεύουν και,
πριν ολοκληρωθούν, µας χαρίζουν… Σσσς!
Πολλά είπαµε, ώρα να µας τα πεις εσύ. Από την αρχή…
5+ | BKM 13921

Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Εικ.: Λήδα Βαρβαρούση
Ο Τριγωνοψαρούλης

Ξένια Καλογεροπούλου

5+ | BKM 11218 | 36 σελ. | 12,2€

Σοφία Μαντουβάλου

Εικ.: Φίλιππος Φωτιάδης
Ο Μίλτος

Ευαγγελία Στάθη

Εικ.: Κατερίνα Στούρνα

Εικ.: Απόστολος Καραστεργίου

Μια φορά ήταν... η Κωλοτούµπα,
που έτρωγε ό,τι έβρισκε στο πάτωµα

Ο παπαγάλος κι αυτός ο άλλος
4+ | BKM 12401 | 32 σελ. | 8,7€

4+ | BKM 12619 | 40 σελ. | 8,9€

«Με λένε Σωκράτη. Γιατί όλοι στην
οικογένειά µου έχουµε αρχαία ονόµατα. Όπως και ο
Μίλτος, δηλαδή ο Μιλτιάδης. Κάποτε δεν τα χώνευα
τα ζώα, µου φαίνονταν κάπως... λίγο ζώα. Αλλά η
ζωή είναι – πώς να το πω... συµβαίνουν περίεργα
πράγµατα. Από τη µέρα που γνώρισα τον Μίλτο,
η ζωή µου άλλαξε. Μήπως είδατε τον Μίλτο;»
8+ | BKM 13582 | 48 σελ. | 9,9€

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Άξελ Σέφλερ
Το Γκρούφαλο και
άλλες ιστορίες

3+ | BKM 12860 | 240 σελ. | 18,8€

Ο οµορφότερος γίγαντας
στην πόλη
3+ | BKM 12598 | 32 σελ. | 7,9€

Μια σκούπα, µα τι σκούπα!
4+ | BKM 10226 | 32 σελ. | 7,9€

∆ικαίος Χατζηπλής
Εικ.: Μυρτώ ∆εληβοριά

Κατρίν Λεµπλάν
Εικ.: Εύα Θάρλετ

Στην κρυψώνα του
γιγαντιαίου χιµπαντζή

Μπερενζέρ Κουρνύ

Εικ.: Ντονατιάν Μαρύ
Ο βασιλιάς του φεγγαριού
Ένα βράδυ ο βασιλιάς του φεγγαριού, ένας µικρός τύραννος µε γιγάντιο κεφάλι, καταφτάνει στο δωµάτιο της
µικρής Ανούκ και την απάγει στο διάστηµα. Εκεί, χωρίς
να το θέλει, η Ανουκ γίνεται βοηθός του βασιλιά του
φεγγαριού και βρίσκεται µπλεγµένη στην κλοπή ενός
παιδικού τρένου από ένα άρρωστο αγόρι.
4+ | BKM 12965

Θα µ’ αγαπάς ακόµα;

5+ | BKM 13219 | 36 σελ. | 11,9€

3+ | BKM 13325 | 32 σελ. | 9,9€

Μπριγκίττε Βένιγκερ

Των ιδίων µαζί µε τον
Αντώνη Παπαθεοδούλου
Χαριστική βιβλιοθήκη

Εικ.: Εύα Θάρλετ

Μοιράζοµαι σηµαίνει
ευτυχία

Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
Βραβείο Βιβλίου Public

3+ | BKM 09650 | 32 σελ. | 8,8€

5+ | BKM 12059 | 44 σελ. | 12,9€

Nicola Davies

Εικ.: Laura Carlin
Η υπόσχεση
Σε έναν άσχηµο δρόµο µιας άσχηµης πόλης, ένα
κλεφτρόνι προσπαθεί να αρπάξει την τσάντα µιας
ηλικιωµένης γυναίκας. Αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν
µπορεί να την πάρει από τα χέρια της χωρίς να
υποσχεθεί κάτι ως αντάλλαγµα: Η Υπόσχεση είναι η
αρχή ενός ταξιδιού που θα αλλάξει τις άσχηµες πόλεις
και θα κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να ανθίσουν.
5+ | BKM 12039 | 48 σελ. | 13,3€

Ρέιτσελ Μπράιτ

Ντέιβιντ Μακ Κι

Ο Έλµερ και οι ιστορίες για όνειρα γλυκά,
Έλµερ και Ρόζα,
Ο Έλµερ και ο χαµένος θησαυρός

Εικ.: Τζιµ Φιλντ

Το λιοντάρι µέσα µας

3+ | BKM 11422 | 32 σελ. | 8,9€

Γιατί µαλώνετε, σκιουράκια;

3+ | BKM 13561 | 08886 | 12861| 32 σελ. | 10,1€

3+ | BKM 13703 | 32 σελ. | 8,9€

William Joyce
Εικ.: Joe Bluhm

Τα φανταστικά ιπτάµενα βιβλία του κου Μόρρις Λέσµορ
4+ | BKM 12761 | 56 σελ. | 11,9€

Λίλη Λαµπρέλλη

Εικ.: Αχιλλέας Ραζής
Τσουγκρούτ

κι άλλα δύο λαϊκά παραµύθια
για παιδιά που θέλουν να µεγαλώσουν
Τρία λαϊκά παραµύθια για παιδιά που
θέλουν να µεγαλώσουν – δηλαδή για όλα τα παιδιά.
Τα δυο πρώτα έρχονται από την Αφρική.
Το τρίτο και καλύτερο από την Ελλάδα.
BKM 12974 | 36 σελ. | 14,4€

Στέλιος Πελασγός
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Εικ.: Σπύρος Γούσης,
Μαίρη Καρπέτα
Καλικαντζαρολογία Καλικαντζαροδιωκτική
Το βιβλίο που θα σώσει κάθε
γενναίο παιδί από τις πονηριές
των καλικαντζάρων.
Γεµάτο πληροφορίες και
κόλπα, για να γίνεις
µαθητευόµενος
καλικαντζαροδιώκτης!

Κάρολος Ντίκενς

Εικ.: Ρόµπερτ Ίνγκπεν
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

6+ | BKM 12419 | 40 σελ. | 12,9€

Κατέβαλα κάθε φιλότιµη προσπάθεια ώστε να εµφυσήσω
σ’ αυτό το µικρό βιβλίο των φαντασµάτων το Πνεύµα
µιας Ιδέας που δε θα κακοκαρδίσει τους αναγνώστες
µου, ούτε θα τους κάνει να χάσουν την καλή τους
διάθεση για τους άλλους ή γι’ αυτή την εποχή του
χρόνου ή για µένα. Μακάρι να στοιχειώσει µε ευχάριστο
τρόπο το σπίτι τους και να τους συντροφεύει για πάντα.
Ο πιστός φίλος και υπηρέτης τους Κάρολος Ντίκενς,
∆εκέµβριος 1843.

Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Σπύρος Γούσης
Μυστική πράκτωρ καρακάξα ΦΑΚΕΛΟΣ «Καλικάντζαροι»

7+ | BKM 06856 | 192 σελ. | 18,8€

Ροντόλφ

Ελένη Κατσαµά

Εικ.: Εστέλ Μεϋράν
Σκρουτζ, µια
χριστουγεννιάτικη ιστορία

Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
Καλά Χριστούγεννα,
κύριε Ντίκενς!

Λονδίνο, µέσα του 19ου αιώνα,
µια παραµονή Χριστουγέννων, ο
Σκρουτζ, ο γερο-τοκογλύφος, µετράει τα λεφτά του. Εκείνος δεν το
γνωρίζει ακόµα, όµως η µοίρα που
τον θέλει εγωιστή και παλιάνθρωπο
δε θα έχει για πολύ το πάνω χέρι...
Ποτέ δεν είναι αργά για ένα θαύµα!
Μια σύγχρονη απόδοση σε κόµικς
του αριστουργήµατος του Ντίκενς.

Στο πρώτο βιβλίο της σειράς «Οι
Μεγάλοι όταν ήταν Μικροί», που
µελετά την πολυτάραχη παιδική
ηλικία των µεγαλύτερων
συγγραφέων όλων των εποχών
γνωρίζουµε τον Τσαρλς Ντίκενς και
ανακαλύπτουµε τον χαρακτήρα και
τις συνήθειές του αλλά και τα
γεγονότα που συγκλόνισαν τον
παιδικό του κόσµο.

5+ | BKM 08726 | 56 σελ. | 11,65€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κάρλα Μανέα
Ο ΚαλΟκάντζαρος σώζει
το Καλικαντζαροχωριό
(βιβλίο µε CD)

Ποιοι είναι, τέλος πάντων, αυτοί οι καλικάντζαροι
που τριγυρίζουν γύρω από τα σπίτια τις µέρες των
Χριστουγέννων, έτοιµοι για σκανταλιές;
Πώς γεννήθηκαν οι ιστορίες τους;
Η µυστική πράκτωρ καρακάξα αναλαµβάνει να
σε ταξιδέψει στο κέντρο της Γης, σε αναζήτηση του
δέντρου που προσπαθούν όλη τη χρονιά να κόψουν
οι καλικάντζαροι, αλλά και σε παλιές εποχές, τότε που
οι άνθρωποι συµπεριφέρονταν σαν τους καλικάντζαρους!

Αφηγητής: Γεράσιµος Γεννατάς,
Συνθέτης: Κώστας Θωµαΐδης

Οι καλικάντζαροι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, γιατί οι
άνθρωποι ούτε πιστεύουν ότι
υπάρχουν ούτε γιορτάζουν πια
παραδοσιακά τα Χριστούγεννα.
Ο ΚαλΟκάντζαρος, ο µοναδικός
καλός καλικάντζαρος, και
ο Μανόλης, δυο φίλοι διαφορετικοί, που πάντα είναι µαζί,
αποφασίζουν να δράσουν.

8+ | BKM 13672 | 96 σελ. | 8,5€

5+ | BKM 07010 | 40 σελ. | 14,33€

5+ | BKM 12494 | 32 σελ. | 12,2€

Ματ Χέιγκ

Εικ.: Κρις Μόουλντ
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Γιώργος Ναζλής
Ο Άγιος Βασίλης είµαι εγώ,

εσύ κι όλοι αυτοί που έχουν καρδιά
να αγαπάνε
Στο γραφείο του ντετέκτιβ Μαξ Μαρίλο
καταφτάνει ένα γράµµα από έναν
άγνωστο σ’ αυτόν οργανισµό, ο οποίος
του ζητάει να αποδείξει αν υπάρχει ή όχι
Άγιος Βασίλης...
Μία αναδροµή στην ιστορία της µορφής
του «Αγίου των παιδιών», µε χιούµορ,
απρόοπτα και καλά κρυµµένα µυστικά.
10+ | BKM 06592 | 128 σελ. | 8,66€

Λ. Φρανκ Μπάουµ

Εικ.: Ελένη Τσάµπρα
Η ζωή και οι περιπέτειες του
Σάντα Κλάους
Μία φανταστική βιογραφία του Σάντα
Κλάους –αυτού που εµείς ονοµάζουµε
Άγιο Βασίλη–, γραµµένη αριστοτεχνικά
από το Φρανκ Μπάουµ, τον δηµιουργό
του Μάγου του Οζ, η οποία εκδίδεται
για πρώτη φορά στα ελληνικά.
6+ | BKM 06599 | 224 σελ. | 8,1€

Τζάννι Ροντάρι

Ο πλανήτης των
χριστουγεννιάτικων δέντρων
∆ιαστηµικές περιπέτειες, γεµάτες αστεία,
αγωνία και µυστήριο. Όλα υπάρχουν
σ’ αυτό το πανέξυπνο και τρυφερό
βιβλίο. Ας ταξιδέψουµε στο διάστηµα,
λοιπόν, και θα αποκτήσουµε δυο φίλους
παντοτινούς: τον Μάρκο
και τον Μάρκους!
8+ | BKM 12479 | 200 σελ. | 8,9€

Ταξιδέψτε στον χιονισµένο και πολύχρωµο κόσµο των
Χριστουγέννων µέσα από τη συναρπαστική γραφή του Ματ
Χέιγκ. Τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς έχουν χαρακτηριστεί
ως «η πιο επίκαιρη και αθάνατη χριστουγεννιάτικη ιστορία
που έχει εκδοθεί εδώ και δεκαετίες».

Της Αλήθειας το Αερικό

5+ | BKM 12478 | 128 σελ. | 9,9€

Το κορίτσι που έσωσε τα Χριστούγεννα
6+ | BKM 11250 | 416 σελ. | 14,4€

Το αγόρι που το είπαν… Χριστούγεννα
6+ | BKM 07133 | 320 σελ. | 11,5€

Ο Πατέρας Χριστούγεννα κι εγώ
6+ | BKM 11746 | 360 σελ. | 13,3€
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Από
6 µηνών

Καµίλλα Ριντ

Εικ.: Νίκολα Σλέιτερ
Ο Τουτούρ στον παιδικό σταθµό
από 6 µηνών | BKM 13349 | 10 σελ. | 12,2€

Ο Τουτούρ και το γαλάζιο λαγουδάκι

3+

από 6 µηνών | BKM 13350 | 10 σελ. | 12,2€

Τζέσσικα
Κόρτνι-Τικλ

Ο γύρος του κόσµου
µε µουσική

Magali Le Huche

Η ορχήστρα διηγείται:
Ο µαγικός αυλός

(Σειρά: Γνωρίζω τους ήχους
του κόσµου, µεγάλο σχήµα)
1+ | BKM 13281 | 16 σελ. | 15,5€

Η σειρά-φαινόµενο που έχει ήδη αγαπηθεί και στην
Ελλάδα, µε µεταφράσεις σε 22 γλώσσες και 2,2 εκατοµµύρια
πωληθέντα αντίτυπα παγκοσµίως.

5+ | BKM 13202

Στην ίδια σειρά:
Τέσσερις εποχές σε µια µέρα

Εδώ και χρόνια οι Εκδόσεις Πατάκη πρωτοπορούν στην
κατηγορία των ηχητικών βιβλίων µε µια µεγάλη συλλογή
διαλεγµένη µε φροντίδα για τα πρώτα βήµατα των παιδιών
σας στο διάβασµα και στη µουσική.
Βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να ξεδιπλώσουν
τα συναισθήµατα αλλά και τα ταλέντα τους.

5+ | BKM 11881 | 22 σελ. | 16,6€

Το καρναβάλι των ζώων

5+ | BKM 12862 | 22 σελ. | 16,6€

Ο Ρένος αγαπά τη µουσική

Εικ.: Ag Jatkowska
Η Ορχήστρα των Ζώων
παίζει Μότσαρτ

3+ | BKM 13162 | 28 σελ. | 12,1€

Από
6 µηνών

από 6 µηνών | BKM 13296 | 12 σελ. | 14,8€

Η Ορχήστρα των Ζώων
παίζει Μπετόβεν

από 6 µηνών |BKM 13297 | 12 σελ. | 14,8€

Σεβερίν Κορντιέ

Ο πρώτος µου Χαίντελ
1+ | BKM 12916 | 14 σελ. | 10,1€

1+

Ο πρώτος µου Βέρντι

1+ | BKM 12917 | 14 σελ. | 10,1€

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

BKM 10221 | 28 σελ. | 12,1€

Ο Ρένος και
η µπάντα

BKM 10222 | 28 σελ. | 12,1€

Ο Ρένος και
η τζαζ

BKM 11102 | 28 σελ. | 12,1€

Ο Ρένος και
η ροκ

BKM 11103 | 28 σελ. | 12,1€

Ο Ρένος και
o Μότσαρτ

BKM 11367 | 28 σελ. | 12,1€
BKM 13136 | 16 σελ. | 11,1€

1+

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

Ο Ρένος και
η ορχήστρα

3+ | ΒΚΜ 10221 | 1XXX€ |
28 σελ.

3+ | ΒΚΜ 10221 | 1XXX€ |
28 σελ.

3+ | ΒΚΜ 10221 | 1XXX€ |
28 σελ.

3+ | ΒΚΜ 10221 | 1XXX€ |
28 σελ.

3+ | ΒΚΜ 10221 | 1XXX€ |
28 σελ.

Ο Ρένος και
ο Βιβάλντι

Ο Ρένος και η
αφρικάνικη
µουσική

Ο Ρένος στην
Όπερα

Ο Ρένος και
η ντίσκο

Ο Ρένος και
το χιπ χοπ

BKM 11368 | 28 σελ. | 12,1€

BKM 11739 | 28 σελ. | 12,1€

BKM 11740 | 28 σελ. | 12,1€

BKM 12205 | 28 σελ. | 12,1€

BKM 12744 | 28 σελ. | 12,1€

BKM 11364 | 16 σελ. | 10,7€

BKM 11714 | 16 σελ. | 10,7€

11949 | 16 σελ. | 10,7€

BKM 13163 | 16 σελ. | 10,7€

BKM 11948 | 16 σελ. | 10,7€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κοκκινοσκουφίτσα ΒΚΜ | 11989 Τα τρία γουρουνάκια ΒΚΜ 11990, Αλαντίν ΒΚΜ 13173
Ανακαλύπτω τον Μπετόβεν ΒΚΜ 13137 Είµαι ζεν ΒΚΜ 12242 Ο πρώτος µου Μονέ «µετά µουσικής»
ΒΚΜ 12913 Ο πρώτος µου Βαν Γκογκ «µετά µουσικής» ΒΚΜ 12914
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Σηµειώστε αυτά τα βιβλία στη χριστουγεννιάτικη
λίστα σας γιατί στις σελίδες τους το παιδί σας θα
ανακαλύψει τον κόσµο µε τους πιο ευφάνταστους
τρόπους. Είναι βιβλία που θα το συνοδέψουν για ώρες
στα «εσωτερικά» του ταξίδια και θα το βοηθήσουν να
ξεκλειδώσει τη φαντασία και τις σκέψεις του και
–γιατί όχι;– να παίξει µαζί τους!
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3+ | BKM 12038 | 32

12336 | 32

4+ | BKM 10484 | 88

3+ | BKM

Φέτος θα ξεκινήσουµε
την πρώτη µεγάλη µας
βιβλιοθήκη!

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ
(µε κινούµενες εικόνες)
Το πλήρες κείµενο µε την πρωτότυπη
εικονογράφηση του αριστουργήµατος
του Εξυπερύ σε µια πολυτελή έκδοση,
µε πολλές εικόνες που ξεπετάγονται..

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

Ντάνιελ Φερ

Ο Μικρός Πρίγκιπας

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

8+ | BKM 10219 | 70 σελ. | 29,9€

5+ | BKM 12390 | 40 σελ. | 5,47€

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

Τζούλια Ντόναλντσον

Εικ.: Μαουρίτσιο Α.Κ. Κουαρέλλο
Πώς διαβάζεται ένα βιβλίο;

Εικ.: Άξελ Σέφλερ
Το Γκρούφαλο καρουζέλ

Τούµπες, ακροβατικά, πιρουέτες.
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου δε στέκεται
τίποτα ακίνητο: ούτε οι εικόνες ούτε οι λέξεις!
Και δεν µπορείς να το διαβάσεις αν δεν το
στριφογυρίζεις συνέχεια στα χέρια σου.
Ένα βιβλίο που φέρνει τα πάνω κάτω!

∆ιάβασε την κλασική ιστορία
του Γκρούφαλο κι ύστερα ζωντάνεψέ την
παίζοντας µε τις αποσπώµενες φιγούρες στις
τρεις φανταστικές τρισδιάστατες σκηνές!

5+ | BKM 12608 | 40 σελ. | 5,47€

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι ευκαιρία να ξεκινήσει το παιδί σας
να συλλέγει τα πρώτα του βιβλία ανάγνωσης που θα
το βοηθήσουν στα πρώτα του αναγνωστικά βήµατα και
θα κάνουν το διάβασµα µια απολαυστική συνήθεια!
Επισκεφθείτε ένα βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας, αναζητήστε
τις σειρές «Χωρίς σωσίβιο» και «Στα βαθιά» και ενηµερωθείτε
για τους συγγραφείς, τις ιστορίες και τα διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας. Θα δείτε πως δε θεωρούνται τυχαία οι «κλασικές»
σειρές βιβλίων πρώτης ανάγνωσης!

3+ | BKM 13182

5+ | BKM 12607 | 32 σελ. | 11,8€

5+ | BKM 11054 | 32 σελ. | 4,9€

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

8+ | BKM 07496 | 56 σελ. | 5,5€

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

5+ | BKM 06623 | 40 σελ. | 5,5€

∆είτε µας να το
ξεφυλλίζουµε

5+ | BKM 11566 | 07514 |06932 | 40 σελ. | 5,5€

8+ | BKM 07865 | 56 σελ. | 5,5€

5+ | BKM 12407 | 18 σελ. | 19,9€

9+ | BKM 10870 | 384 σελ. | 12,5€

5+ | BKM 11786 | 18 σελ. | 19,9€

Το απέραντο διάστηµα ξεδιπλώνεται

8+ | BKM 05617 | 168 σελ. | 9,2€

Οι µεγάλες κατασκευές ξεδιπλώνονται

8+ | BKM 06596 | 80 σελ. | 6,47€

Η πόλη ξεδιπλώνεται

5+ | BKM 11787 | 18 σελ. | 19,9€

8+ | BKM 06953 | 48 σελ. | 5,07€

Μια σειρά από εντυπωσιακά βιβλία-παιχνίδια
γεµάτα αναδιπλούµενα µέρη, για να γνωρίσουν
τα µικρά παιδιά το διάστηµα, την πόλη και τις
µεγάλες κατασκευές
µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο..
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θ α αν
∆εν υπάρχει τίποτε πιο όµορφο από τα
γουρλωµένα µάτια των παιδιών καθώς ανοίγουν
τα δώρα τους! Μόλις τα χρώµατα των βιβλίων
και οι ήρωές τους ξεχυθούν γύρω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ετοιµαστείτε
για αγκαλιά µε διάβασµα
αλλά και µε µπόλικο παιχνίδι!

Άννα Λιένας

Το τερατάκι των χρωµάτων
3+ | BKM 12610 | 48 σελ. | 11,9€

Κλερ Χέλεν Γουέλς

Κλερ Χέλεν Γουέλς

3+ | BKM 12941 | 32 σελ. | 10,5€

3+ | BKM 12942 | 32 σελ. | 10,5€

Εικ.: Ολιβιέ Ταλλέκ
Τι εγωιστικό!

Εικ.: Ολιβιέ Ταλλέκ
Τι αγένεια!

Katie Daynes

Εικ.: Marta Αlvarez Miguéns
Τι είναι τα αστέρια;
3+ | BKM 13652 | 12 σελ. | 7,5€

Η Πεντάµορφη και το Τέρας

Αλαντίν

(Σειρά: Ιστορίες που ζωντανεύουν)

(Σειρά: Ιστορίες που ζωντανεύουν)

2+ | BKM 13649 | 14 σελ. | 9,2€

2+ | BKM 13650 | 14 σελ. | 9,2€

Σαντρίν Άντριους, Εικ.: Μιζούο Φουτζισάβα

Nadiya Hussain

Εικ.: Ella Bailey
Το τέρας µου κι εγώ

3+ | BKM 12943 | 32 σελ. | 10,5€

Σκίζω, Κόβω, Κολλάω – Αισθητηριακή, σταδιακή µέθοδος εµπνευσµένη
από τη µέθοδο της Μαρίας Μοντεσσόρι
3+ | BKM 13597 | 96 σελ. | 14,4€

Νιλ Άρµστρονγκ

Άξελ Σέφλερ

Το παχουλό γουρούνι, Η νυσταγµένη αγελάδα,
Η λιχούδα κατσίκα, Η ανήσυχη κότα
2+ | BKM 13157 | 13158 | 13159 | 13160 | 14 σελ. | 6,6€

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Άξελ Σέφλερ
Η σκιουρίνα κι ο χιονάνθρωπος, Η γάτα και
το βιβλίο µαγειρικής
2+ | BKM 13156 | 13155

Άξελ Σέφλερ

Άνω κάτω ΖΟΥΓΚΛΑ

3+ | BKM 12950 | 24 σελ. | 10,5€

Εικ.: Γκράχαµ Μπέικερ Σµιθ
Η ιστορία του Μποκ
6+ | BKM 12944 | 48 σελ. | 11,5€

Νίκολα Σλέιτερ
Παίζουµε; Σπίτι

1+ | BKM 13557 | 20 σελ. | 7,2€

Νίκολα Σλέιτερ

Παίζουµε; Συνεργείο

1+ | BKM 13558 | 20 σελ. | 7,2€
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Τζακ Μέγκιτ-Φίλλιπς

Εικ.: Ιζαµπέλ Φόλλαθ
Η Μπέθανυ και το τέρας (βιβλίο 1)
Ο Εµπενίζερ Τουίζερ είναι ένας νεότατος 511χρονος, που φυλάει ένα τέρας
στη σοφίτα του. Ταΐζει στο τέρας κάθε λογής πράγµατα κι εκείνο σε
αντάλλαγµα ξερνάει ακαταµάχητα δώρα για τον Εµπενίζερ. Όσο όµως
µεγαλώνει, τόσο πιο λαίµαργο γίνεται. Κι αρχίζει να βαριέται να τρώει µόνο
σκονισµένα αγάλµατα και µαϊµούδες που κάνουν κόλπα. Έτσι, στην αρχή της
ιστορίας µας δηλώνει ορθά κοφτά πως για το επόµενο γεύµα του θα ήθελε
ένα ωραίο, ζουµερό… παιδάκι! Και τότε κάνει την εµφάνισή της η φοβερή και
τροµερή Μπέθανυ… Θα καταφέρει άραγε να µην την κατασπαράξει το τέρας;
Και τι θ’ απογίνει ο Εµπενίζερ; Είναι καταδικασµένος να πεθάνει,
αν αποφασίσει να σώσει την αναιδέστατη καινούρια του φιλοξενούµενη;
Υπέροχα σκοτεινό και µακάβριο, ξεκαρδιστικά αστείο και σκανταλιάρικο,
αναφέρεται στην απληστία και την κακή συµπεριφορά, ενώ αναδεικνύει την
καλοσύνη και την αλληλεγγύη ως τα πιο πολύτιµα αγαθά.
Συµβουλή για τους µεγάλους: Απαραίτητη η αίσθηση του χιούµορ!
Κατασπαράξτε το οι ίδιοι πριν το ταΐσετε στα παιδιά.
8+ | BKM 13577 | 256 σελ. | 11,7€

Αγγελική ∆αρλάση

Οι Ονειροφύλακες - βιβλίο 1 (ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ) & βιβλίο 2
Σε µια χώρα µακρινή, πέρα από τα όρια του κόσµου που ξέρουµε, ζουν οι φύλακες-προστάτες των
ονείρων µας. Εκεί θα γεννηθεί η Έρση, που κάποιοι θα θεωρήσουν κατώτερη εξαιτίας της
διαφορετικότητάς της και που θα γίνει θρύλος, όταν για χάρη της θα παραβιαστεί ο αρχαιότερος
νόµος της χώρας που δεν επιτρέπει στους Ονειροφύλακες να ονειρευτούν τα δικά τους όνειρα.
Κι όταν µια µαύρη σκοτεινιά θα σκεπάσει τη χώρα, η Ονειροπαγίδα, το δίχτυ προστασίας της
αρχίζει να σφίγγει κι οι Ονειροφύλακες να µετρούν αποτυχηµένες πτήσεις.
Η παλιά προκατάληψη που χωρίζει τη χώρα σε «Ικανούς» και «Κατώτερους» αρχίζει
να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και οι ήρωές µας µοιάζει να µην έχουν άλλη επιλογή
από το να αγωνιστούν ενάντια όχι µόνο στους Εφιάλτες, αλλά και στον Φόβο και σε ό,τι άλλο
σκοτώνει τα όνειρα.
Μια συναρπαστική αλληγορία µε κινηµατογραφικό σασπένς για το δικαίωµα στη
διαφορετικότητα και στο όνειρο.
«Είναι ένα βιβλίο διαχρονικό, έχει καθολικότητα και παγκοσµιότητα».
Ευγένιος Τριβιζάς (πρόεδρος της επιτροπής που απένειµε το Κρατικό Βραβείο στους Ονειροφύλακες).
10+ | BKM 08863 | 456 σελ. | 15,5€

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, ∆ηµήτρης Μελικέρτης, Ελένη ∆ικαίου,
Μάνος Κοντολέων, Μαρία Παπαγιάννη, Σπύρος
Γιαννακόπουλος, Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Εικ.: Mikkel Sommer, Αχιλλέας Ραζής, Βασίλης Κουτσογιάννης, Γεωργία Ζάχαρη,
Ελένη Τσάµπρα, Θανάσης Πέτρου, Κατερίνα Χαδουλού
Τα παραµύθια του κλότσου και του µπάτσου
Μια ληστεία, δυο σκυλιά, ένας γιος µε µια γιαγιά, ένα παντρολόγηµα, ένας σατανικός πλασιέ, λόγια
άλλα αντ’ άλλων και πολλαπλά όνειρα πρωταγωνιστούν σε µια πλούσια, σύγχρονη και σούπερ
χιουµοριστική ανθολογία για να γελάσεις, αναγνώστη, δυνατά και µε την καρδιά σου. Οι εφτά
ιστορίες από αγαπηµένους συγγραφείς έχουν µέσα τους ανατροπή, αποσταθεροποίηση,
απροσδόκητες καταστάσεις, όπως είναι ο εγκλεισµός που µπήκε στη ζωή µας ξαφνικά.

Γιάννης Σερβετάς
Eικ.: Τόµεκ Γιοβάνης
Τα πέντε αδέρφια
Ο «κοντός» κατηγορεί τον «ψηλό», που όλο τον πειράζει και τον κοιτάει
αφ’ υψηλού, και ο «χοντρός» βρίσκει τον µπελά του όταν παίρνει µέρος
στη διαµάχη, ενώ σιγοντάρουν και οι άλλοι δύο. Η µάνα δεν ξέρει τι να
κάνει. Παιδιά είναι αυτά ή βάσανο; Άραγε θα καταφέρει να µονοιάσει τα
5 αδέρφια ή στο τέλος θα τους δείχνουν όλοι µε το δάχτυλο;

Εικονογραφηµένα από εφτά διαφορετικούς δηµιουργούς, Τα παραµύθια του κλότσου και του µπάτσου
έχουν το χιούµορ που όλοι αναζητάµε στον καιρό της πανδηµίας. Άλλωστε µέσα σε αυτή τη
συνθήκη γεννήθηκε αυτή η συλλογή, από ένα πρωταπριλιάτικο αστείο.
7+ | BKM 13584

Ο διάσηµος παρουσιαστής σατιρικών εκποµπών Γιάννης Σερβετάς
γράφει και ο βραβευµένος κοµίστας Τόµεκ Γιοβάνης εικονογραφεί µια
αστεία ιστορία µε θέµα το bullying που θα τη λατρέψετε οικογενειακώς.
7+ | BKM 13290 | 64 σελ. | 6,6€

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
O Ισιντόρ και το φεγγάρι

«Είναι η πιο σηµαντική δουλειά του κόσµου, το µεγάλο όνειρο του µικρού Ισιντόρ: να φυλάξει
και αυτός το αόρατο σκοινί του φεγγαριού. Η Μπέλα το κάνει κάθε βράδυ! Ο µάγος Λιβόρνο,
όµως, του λέει πάντα όχι. Τρέµει µήπως ο κόµπος λυθεί και το φεγγάρι φύγει µακριά. Και τότε,
αντίο κόσµε. Ο χαλίφης δε θα τους λυπηθεί. Αλλά ο Ισιντόρ το έχει πάρει απόφαση.
Θα γίνει ο φύλακας του φεγγαριού, έστω για µια νύχτα…
Ένα βιβλίο που µιλάει για τα όνειρα, για τις ιστορίες και για τις λέξεις –για το υλικό δηλαδή
από το οποίο είναι πλασµένα τα όνειρα– και για τους αγώνες που οφείλουµε να δώσουµε,
ώστε ο κόσµος µας να γίνει δίκαιος και φωτεινός.
«Μπορείς να πιάσεις το άπιαστο; Γίνεται να κατορθώσεις το ακατόρθωτο; Υπάρχει τρόπος
να φανερώσεις πράγµατα άφαντα ή να δώσεις ύλη στο όνειρο; H απάντηση είναι ναι.
Κατηγορηµατικά ναι. Υπάρχουν λέξεις ικανές να κάνουν τα πάντα –και προς το καλό και
προς το κακό. Αρκεί µονάχα να τις βάλεις στη σωστή σειρά, να τις πεις ή να τις γράψεις µε τον
κατάλληλο τρόπο, να τις κεντήσεις µε µαστοριά. Τότε θα βγάλουν ρίζες και κλαδιά
και θα αγκαλιάσουν ολόκληρο τον κόσµο».
— Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ |
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
8+ | BKM 13895 | 84 σελ. | 9,7€

Ευγένιος Τριβιζάς

Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης
Τα µαγικά µαξιλάρια
Μια χώρα χωρίς ουρανό. Ένας άπληστος άρχοντας µε ένα χρυσό τηλεσκόπιο και ένα
µαύρο φτερό. Ένας καταχθόνιος µυστικοσύµβουλος. Ένας νόµος που καταργεί τις Απόκριες,
τα πάρτι των γενεθλίων και τις Κυριακές. Ένας ύπουλος αρχιµάγος. Μια παπαρούνα
κατακόκκινη σαν φλόγα και χιλιάδες µαξιλάρια που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό να
στερήσουν τον κόσµο από τα όνειρά του. Αλλά τα όνειρα δε σβήνουν έτσι εύκολα. Απεναντίας,
κάτι ονειράκια τοσαδά, που δε σου γεµίζουνε το µάτι, φουντώνουνε καµιά φορά, φουντώνουνε
σαν τη φωτιά, γίνονται σίφουνας, λαίλαπα γίνονται και κάνουνε τον κόσµο άνω κάτω.
Το πολυαγαπηµένο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά που η Εθνική Λυρική Σκηνή
παρουσίασε σε όπερα για όλη την οικογένεια.
«Όπως ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, έτσι και ο Ευγένιος Τριβιζάς γράφει σε µια από τις λιγότερο
διαδεδοµένες γλώσσες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα παραµύθια του, όµως, όπως και αυτά του
Άντερσεν, έχουν τη δυνατότητα να αγγίζουν την καρδιά και το µυαλό των αναγνωστών όχι
µόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο».
Βoyd Tonkin, Literary Editor, The Independent
9+ | BKM 13964
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Ελβίρα Λίντο

Εικ.: Εµίλιο Ουρµπερουάγα
Μτφρ.: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Μανολίτο Γυαλάκιας

Σειρά: Μανολίτο Γυαλάκιας, βιβλίο 1
Ο Μανολίτο Γυαλάκιας, όπως τον ξέρουν όλοι στη γειτονιά
του, το (Άνω) Καραµπαντσέλ, είναι ένας µικρός πολυλογάς
που ζει µε τους γονείς του, τον παππού και τον µικρό του
αδελφό, το Βλαµµένο, και που δε χάνει ευκαιρία να πει τη
γνώµη του για ό,τι του συµβαίνει. Μαζί µε τον καλύτερό του
φίλο, τον Αυτάρα Λόπεθ, και µε τον χειρότερο εχθρό του,
τον Γιχάντ τον τσαµπουκά, η ζωή είναι περιπέτεια.
«Είναι αληθινός, ξεκαρδιστικός, συγκινητικός, είναι όσο πιο
παιδί γίνεται µε όλες τις έννοιες που κουβαλάει η λέξη».
Αντώνης Παπαθεοδούλου

Πέδρο Μάνιας

Εικ.: ∆αβίδ Σιέρρα Λιστόν
Άννα Κατάµπρα
Η λέσχη του φεγγαριού, Ένα πρόβληµα µε φτερά
H Άννα Κατάµπρα µετακοµίζει µαζί µε τους γονείς της στη
Μούνβιλ, µια πόλη γεµάτη από περίεργους µύθους.
Με τη βοήθεια ενός µυστικού κλαµπ µαγισσών, µαθαίνει ότι είναι
και η ίδια µάγισσα και αρχίζει να πειραµατίζεται µε τις δυνάµεις
της, παρέα µε τις φίλες της και τη δασκάλα της.

8+ | BKM 12717 | 192 σελ. | 8,8€

Καηµένε Μανολίτο
Σειρά: Μανολίτο Γυαλάκιας, βιβλίο 2
8+ | BKM 12718 | 200 σελ. | 8,8€

6+ | BKM 13575 | 120 σελ. | 13580 | 128 σελ. | 8,9€

Αργυρώ Πιπίνη

Εικ.: Ιφιγένεια Καµπέρη
Σειρά: Μικρά Γατικά
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Ροµπέρτο Σαντιάγο,
Εικ.: Ενρίκε Λορένθο

Μτφρ.: Αγαθή ∆ηµητρούκα

Εννιά εντεκάχρονοι συµµαθητές στο ίδιο σχολείο
και συµπαίκτες στη σχολική οµάδα ορκίζονται να µη
χωρίσουν ποτέ και να παίζουν πάντα και παντού µαζί.
Ονοµάζονται «Τα ποδοσφαιρόνια»! ‘Ολοι µαζί, αγόρια και
κορίτσια, λύνουν τα προβλήµατα και εξιχνιάζουν
τις περίεργες καταστάσεις που τους παρουσιάζονται.
Μια έξυπνη και αστεία σειρά µε ιστορίες που
καλλιεργούν το πνεύµα οµαδικότητας,
καταγγέλλουν τον ρατσισµό και την ξενοφοβία,
προβάλλουν την ιδέα της φιλίας!

Το µυστήριο µε τους κοιµισµένους διαιτητές
(βιβλίο 1), Το µυστήριο µε τα εφτά αυτογκόλ
(βιβλίο 2), Το µυστήριο µε τον τερµατοφύλακα
φάντασµα (βιβλίο 3), Το µυστήριο µε το µάτι του
γερακιού, (βιβλίο 4) Το µυστήριο µε την απίθανη
κλοπή, (βιβλίο 5) Το µυστήριο µε τον στοιχειωµένο
πύργο, (βιβλίο 6) Το µυστήριο µε το αόρατο πέναλτι (βιβλίο 7), Το µυστήριο µε το τσίρκο της φωτιάς
(βιβλίο 8)

9+ | BKM 12732 | 12733 | 12734 | 12735 | 12736 | 12737 | 12738 |
12739 | 296 σελ. | 288 σελ. | 312 σελ. | 280 σελ. | 336 σελ. | 320 σελ.
| 328 σελ. | 328 σελ. | 14,4€

Πίσω από κάθε σπουδαία προσωπικότητα 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 µορφές.
Τα παιδιά µαθαίνουν ιστορία µε τρόπο που ποτέ δε θα ξεχάσουν, γνωρίζοντας τις σηµαντικές προσωπικότητες µέσα
από χιουµοριστικά στιγµιότυπα και ζώντας για λίγο στιγµές µιας άλλης εποχής.

Όθων και Αµαλία, Ναπολέων και Ιωσηφίνα Βραβείο ΕΒΓΕ, Χρυσές Λίστες ELNIPLEX,
Αντώνιος και Κλεοπάτρα Χρυσές Λίστες ELNIPLEX,
Περικλής και Ασπασία White Ravens, Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
5+ | BKM 12957 | 12599 | 12186 | 12050 | 64 σελ. | 7,7€

Γκοσιννύ, Εικ.: Σενπέ

Μτφρ.: Μελίνα Καρακώστα, Ρίτα Κολαΐτη

Ο µικρός Νικόλας
Ένας από τους πιο γοητευτικούς ήρωες που έχει προκαλέσει το
γέλιο σε γενιές αναγνωστών, από τα µικρά παιδιά µέχρι τους γονείς
και τους παππούδες. Κυκλοφορεί σε πάνω από 45 χώρες και έχει
πουλήσει πάνω από 15.000.000 αντίτυπα. Αναζητήστε τα 5 βιβλία
και τους δύο τόµους θησαυρούς!

Ο µικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες
5+ | BKM 12947 | 672 σελ. | 17,7€

Ο µικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες, τόµος 2
5+ | BKM 12948 | 416 σελ. | 15,5€

Ο µικρός Νικόλας και η παρέα του
ΒΚΜ 09482 | σελ. 156 | 10,5€

Ο µικρός Νικόλας διασκεδάζει ΒΚΜ 09483 | σελ. 156 | 10,5€
Ο µικρός Νικόλας ΒΚΜ 09481 | σελ. 180 | 11,5€
Ο µικρός Νικόλας πάει διακοπές
ΒΚΜ 09484 | σελ. 180 | 11,5€

Ο µικρός Νικόλας έχει µπελάδες
ΒΚΜ 09485 | σελ. 180 | 11,5€

Σοφία Ζαραµπούκα

Περιπέτειες στο Μουσείο
της Ακρόπολης
30 γυναίκες που άλλαξαν
τον κόσµο και πώς µπορείς
να τον αλλάξεις κι εσύ

Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Ναταλία Καπατσούλια

Αρχαίες τραγωδίες για παιδιά
Έχοντας την πεποίθηση ότι οι νεαροί αναγνώστες µπορούν να
ακούσουν οποιαδήποτε ιστορία, αρκεί να τους σέβεται, ο Φίλιππος
Μανδηλαράς αποκωδικοποιεί τους µύθους πάνω στους οποίους
βασίζονται οι αρχαίες τραγωδίες και τα σύµβολα που τις διατρέχουν,
και παραδίδει ιστορίες προσιτές σε κάθε παιδί. Με τα ζωντανά της
χρώµατα, τις παιδικές φιγούρες και τα ονειρικά τοπία στις λέξεις,
η Ναταλία Καπατσούλια αναδεικνύει το παραµυθιακό στοιχείο,
έτσι όπως έχει αποδείξει ότι µπορεί πολύ καλά να κάνει.

Τριάντα ιστορίες ως όχηµα για να µπουν
στη ζωή µας τα δυναµικά πρότυπα.
Με πρωτοπρόσωπη αφήγηση, εστιάζουν
στο συναίσθηµα. ∆ιαφέρουν από την απλή
παράθεση εγκυκλοπαιδκών γνώσεων γιατί
έχουν λογοτεχνικότητα και έτσι
εµπνέουν. Ειλικρινείς και δυναµικές,
θαρραλέες και ανατρεπτικές, ωραίες
και πρωτοποριακές.
ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ, Χρυσές Λίστες
ELNIPLEX

«Με λένε Περικλή. Το σπίτι µου είναι
στο Κουκάκι, γι’ αυτό τη γάτα µου
τη λένε Κούκα».
Η ευρηµατική εικονογράφος και
συγγραφέας Σοφία Ζαραµπούκα
επανέρχεται µε ένα βιβλίο στο οποίο
πρωταγωνιστεί η Κούκα, η γάτα που
µε ένα µαγικό βοτάνι γίνεται αόρατη και
συνοδεύει µια παρέα παιδιών στο Mουσείο
της Ακρόπολης. Ζώντας µαζί µε τα παιδιά
την περιπέτεια και παρατηρώντας τις
εικόνες, θα γνωρίσουµε τα σηµαντικότερα
εκθέµατα του µουσείου και θα
πάρουµε µια γεύση από την ιστορικότητα
του σπουδαίου µας µνηµείου..
5+ | BKM 13738 | 60 σελ. | 10,8€

Επανάσταση 1821
Στα τοπία της πατρίδας µας σταµατώ,
κοιτάζω και αναγνωρίζω τα µέρη που
δόθηκαν οι µάχες και γράφτηκε η ιστορία
της νεότερης Ελλάδας.
Απλοί άνθρωποι, που ζούνε στα βουνά,
στα χωριά, στα νησιά αυτού του τόπου, και
άλλοι, ξενιτεµένοι, διανοούµενοι, έµποροι,
στρατιωτικοί, όλοι, αιώνες τώρα,
συνδέονται και αγωνίζονται, γιατί άλλο
δεν έχουν στον νου τους παρά «ελευθερία
και γλώσσα». Ξεχνάµε ότι µόνο 200 χρόνια
µάς χωρίζουν από την επανάσταση του
1821. Ίσως γιατί προερχόµαστε από έναν
πολιτισµό που µας κάνει να αισθανόµαστε
ελεύθεροι ακόµα και όταν είµαστε
πολιορκηµένοι.
Ειδική µνεία - Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
9+ | BKM 12866 | 84 σελ. | 18,8€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Εικ.: Φραντσέσκα Κοζάντι
Σειρά: ΟΙΚΟλογήµατα

Με τις ιστορίες από τα
ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ καλούµε όλα
τα παιδιά να αναλάβουν δράση για την
πρόληψη και την προστασία από τις
φυσικές καταστροφές, ώστε µαζί να
σταµατήσουµε την κλιµατική αλλαγή
και να υπερασπιστούµε τη φυσική
κληρονοµιά και την αειφορία.
Τα βιβλία είναι εναρµονισµένα
µε τους 17 Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
και ιδιαίτερα µε τους στόχους 13, 14
και 15 για το κλίµα και τη ζωή στη
στεριά και στη θάλασσα.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στο
σχολείο, στα εργαστήρια δεξιοτήτων.
5+ | BKM 13908 | 36 σελ. | 8,9€

Πέιτερ Χους

12+ | BKM 12188 | 312 σελ. | 19,9€

Μήδεια, η µάγισσα από την Ανατολή BKM 12964
Οιδίποδας, ο βασιλιάς λύκος BKM 12963
Ελένη, το τίµηµα της οµορφιάς BKM 13712
Αντιγόνη, το κορίτσι που αγαπούσε τους λύκους BKM 13711
5+ | 40 σελ. | 9,7€

Κατερίνα Σέρβη

Εικ.: Αλεξία Λουγιάκη, Λέλα Στρούτση
Σειρά: Οι αρχαίοι µου φίλοι
Σειρά βιβλίων µε πολύχρωµη εικονογράφηση και
θέµατα αρχαιολογικά. Παρουσιάζει µε διασκεδαστικό
και λιτό τρόπο σηµαντικές αρχαίες πόλεις, µνηµεία και
πολιτισµούς της Ελλάδας.
Σε κάθε βιβλίο υπάρχει ένας µικρός ήρωας ή ηρωίδα,
διαφορετικός κάθε φορά, που µας ξεναγεί στην εποχή
του, αλλά και στη ζωή του...

Γλαύκος, ο µικρός Μινωίτης BKM 11943
Αλεξάνδρα, η µικρή Μυκηναία BKM 11944
Μυρρίνη, η µικρή Αθηναία BKM 12024
Κάρυς, ο µικρός Κυκλαδίτης (Θήρα 1600 π.Χ.)
BKM 12028 |

Λέων, ο µικρός Σπαρτιάτης BKM 13220 ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ
4+ | 36 σελ. | 9,9€

Άλις Χάρµαν

Χρονολόγιο

Χρονολόγιο

Μάθε την ιστορία της επιστήµης και της
τεχνολογίας, από τα πρώτα εργαλεία
µέχρι τις πιο πρόσφατες εφευρέσεις.
Ποιο ήταν το πρώτο µέταλλο που
επεξεργάστηκε ο άνθρωπος;
Πώς ζεσταίνονταν οι αρχαίοι Ρωµαίοι;
Τι απόσταση κάλυψε η πρώτη πτήση µε
κινητήρα; Πότε ανέβηκε το πρώτο βίντεο
στο YouTube; Και: Θα καταφέρει άραγε
ο άνθρωπος να κλωνοποιήσει και να
επαναφέρει στη ζωή το µαµούθ;
Σε κάθε σελίδα θα βρεις θαυµαστές
ανθρώπινες επινοήσεις και εφευρέσεις.

Ανακαλύψτε την παγκόσµια ιστορία από
τη Μεγάλη Έκρηξη µέχρι τις µέρες µας
µέσα από ένα εικονογραφηµένο ταξίδι:
από τους δεινόσαυρους µέχρι τους
Βίκινγκ, από τους Αιγυπτίους µέχρι τους
Ρωµαίους, από τους ιππότες µέχρι τους
θαλασσοπόρους.
Ένα βιβλίο πλούσιο σε συγκλονιστικά
γεγονότα για τους µεγάλους στρατηλάτες
και καλλιτέχνες, τους Έλληνες
φιλοσόφους, την πρώτη γραφή, τις
αρχαίες κινεζικές δυναστείες, την Άγρια
∆ύση, τους παγκόσµιους πολέµους,
τους χίπις και τόσα άλλα.

Επιστήµη και Τεχνολογία

10+ | BKM 12940 | 80 σελ. | 19,9€

10+ | BKM 12102 | 80 σελ. | 19,9€

Εικ.: Αντρές Λοθάνο
Κλιµατική αλλαγή. Θέλουµε
λύσεις. ∆ράση τώρα!
Η επιστήµη µίλησε. Η κλιµατική
αλλαγή είναι εδώ. Γνωρίζουµε ότι
πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτηµα,
γνωρίζουµε τι είναι και τι πρέπει να
αλλάξει. Τότε γιατί δεν κάνουµε κάτι;
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου
θα σε εµπνεύσει και θα σε βοηθήσει
να αποκτήσεις επιχειρήµατα ώστε να
πείσεις περισσότερους ανθρώπους να
συνεργαστούν για να φτιάξουµε όλοι
µαζί έναν καθαρότερο, δικαιότερο
και καλύτερο κόσµο.
9+ | BKM 13027 | 64 σελ. | 10,5€

Μάρτα Παλατσέλι

Τσάο Γουέν Σουέν

Οι περιπέτειες του
νεαρού Λουπέν:
Κυνηγώντας τον Μεσιέ
Μουστακί

Μπρούντζος και
Ηλιοτρόπιο

Μτφρ.: Λένα Ταχµαζίδου
Εξώφ: Θέντα Μιµηλάκη

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Ο Βραχοπόλεµος
Στην κοιλάδα των Τεµπών
ο ποταµός τρέχει βιαστικός
ανάµεσα στα βράχια, δίπλα
στη σιδηροδροµική γραµµή.
Ο Γιώργης και η Άννα ρίχνουν
τις παγίδες τους στο αφρισµένο
νερό και µετρούν τα ψάρια που
πιάνουν. Βοηθούν όµως να
στηθεί και µια άλλη, φοβερή
παγίδα, για τους Γερµανούς
του Χίτλερ αυτή τη φορά.
Είναι 23 Φλεβάρη του 1944.
8+ | BKM 13607

Κάθριν Ράντελ

µτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη,
Εξώφ.: Θέντα Μιµηλάκη

Τα παιδιά στις στέγες
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;
ΒΡΑΒΕΙΟ Blue Peter Book
ΒΡΑΒΕΙΟ Waterstone’s
Children’s Book

9+ | BKM 12730 | 288 σελ. | 12,2€

Λύκοι στο χιόνι

Εικ.: Gelrev Ongbico

Στη λευκή ερηµιά των ρωσικών
παραµυθιών, η Φιο και η µητέρα
της ζουν ολοµόναχες στα δάση,
µε µόνη συντροφιά τους λύκους
τους. Όταν ο ρωσικός στρατός
τις απειλεί, η Φιο και οι λύκοι
της δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά να το σκάσουν.
Στην πορεία τους προς την Αγία
Πετρούπολη µια οµάδα παιδιών
που συνεχώς µεγαλώνει
ενώνεται µαζί τους.

συµµαθητές… και επίσης πιο
σκοτεινή. Το νέο µυθιστόρηµα
του βραβευµένου µε το βραβείο
Άντερσεν συγγραφέα είναι
υπέροχα εικονογραφηµένο
από τη Μάρτα Άλτες.
9+ | BKM 13212 | 320 σελ. | 13,3€

Μαρούλα Κλιάφα

Τη νύχτα που το σκυλί µας
µεταµορφώθηκε σε λύκο
Αυτή εδώ είναι η ιστορία της
Αντριάνας, που έζησε τα
προεφηβικά της χρόνια στη δίνη
του Εµφυλίου. Η εξιστόρησή της
για όσα θυµάται και όσα νοµίζει
πως θυµάται άλλοτε είναι
οδυνηρή σαν εφιάλτης και
άλλοτε τρυφερή σαν νανούρισµα.
Ένα αφήγηµα όπου δεν
υπάρχουν καλοί και κακοί,
πατριώτες και προδότες,
νικητές και ηττηµένοι, παρά
µόνο θύµατα. Θύµατα και από
τις δυο αντιµαχόµενες πλευρές,
τα οποία ήταν ταυτόχρονα και
θύτες.
12+ | BKM 13207 | 144 σελ. | 8,5€

Ντίνος Χατζηγιώργης
Εξώφ: Λέλα Στρούτση

Ο Σαλτιµπάγκος και οι γάτες
της Ύδρας
«Ο Σαλτιµπάγκος, το
τσοπανόσκυλο, µεγάλωσε στην
Ύδρα, ορκισµένος εχθρός των
αιλουροειδών, µέχρι που
συνάντησε τη µικρή
γατούλα Ντοτ και την πήρε υπό
την προστασία του. Όταν άκουσε
την ιστορία της Μαύρης
Σκούνας, που εξαφανίζει τις
γάτες του νησιού, ήξερε ότι θα
έπρεπε να δώσει µάχη µε τον
σκοτεινό της καπετάνιο.
Και δε θα ήταν µια απλή µάχη,
αλλά ολόκληρος πόλεµος για να
σωθούν όλες οι γάτες της Ύδρας».
10+ | BKM 13222 | 216 σελ. | 8,9€

Εύη Πίνη
Εξώφ: Λέλα Στρούτση

9+ | BKM 12976 | 296 σελ. | 12,9€

Ο κόκκινος µανδύας

Ντέιβιντ Άλµοντ

Σπάρτη, 5ος αι π.Χ. Μια πόλη
µύθος, γεµάτη αντιφάσεις.
Η ∆ιοτίµα είναι είλωτας,
η µητέρα της όµως αποδεικνύεται ότι έχει ευγενική καταγωγή.
Ένα βιβλίο που ανατρέπει τα
στερεότυπα και µας επιτρέπει να
δούµε τη σπαρτιατική κοινωνία
στην πραγµατική της διάσταση
την ώρα που η ενδιαφέρουσα
πλοκή –µια ανεξιχνίαστη
δολοφονία– κρατάει αµείωτο
το ενδιαφέρον µας.

Εικ.: Μάρτα Άλτες

Ο καινούριος
Ποιος είναι ο Τζορτζ; Όταν
έρχεται ένας καινούριος
µαθητής στην τάξη, όλα τα άλλα
παιδιά τον βρίσκουν λιγάκι
παράξενο. Όµως ο Τζορτζ είναι
καταπληκτικός στο ποδόσφαιρο
και του αρέσουν τα πατατάκια,
και αυτά είναι αρκετά για τον
Ντάνιελ και για τον Μάξι.
Η αλήθεια για τον Τζορτζ είναι
πιο παράξενη απ’ ό,τι µπορούν
να φανταστούν οι νέοι του

9+ | BKM 12922 | 320 σελ. | 13,3€

Η ιστορία ξεκινά όταν ο
Λουπέν είναι 11 ετών και ζει
σε ένα άθλιο ορφανοτροφείο
το οποίο διευθύνει ένα σκληρό
ζευγάρι. Μέσα από µια
περιπέτεια µε πολλές
αποδράσεις, µεταµφιέσεις και
ανατροπές, θα µεταφερθούµε
στο περιπετειώδες παρελθόν
του πιο διάσηµου
«λογοτεχνικού» κλέφτη.
10+ | BKM 13735 | 208 σελ. | 9,9€

Ντοµινίκ Ντεµέρ

Εικ.: Τόνυ Ρος
µτφρ.: Άννα Κοντολέων, Πόπη
Καλούδη-Escayola

Η δεσποινίς Σαρλότ είναι
µία µοντέρνα Μαίρη Πόππινς,
κάπως παράξενη, που φοράει
ένα µεγάλο καπέλο και ένα
τσαλακωµένο φόρεµα που την
κάνουν να µοιάζει µε σκιάχτρο.
Η δεσποινίς Σαρλότ δεν συµπεριφέρεται όπως ο υπόλοιπος
κόσµος κι αυτό είναι το
µυστικό της επιτυχίας της
διεθνώς διάσηµης σειράς!

Μτφρ.: ∆ηµήτρης Σωτάκης
Εικ.: Meilo So

Ο Μπρούντζος ζει
συντροφιά µε ένα γέρικο
βουβάλι. Κανείς δεν έχει
ακούσει τη φωνή του. Στην
απέναντι όχθη θα εµφανιστεί
ένα κορίτσι, το Ηλιοτρόπιο που
κι εκείνο περνάει τις ώρες του
µοναχικά. Η µοίρα θα ενώσει
τα δύο παιδιά, που µαζί θα
ανακαλύψουν τον καινούριο
κόσµο που ανοίγεται µπροστά
τους.
Ένα µοναδικό µυθιστόρηµα του
βραβευµένου µε το βραβείο
Άντερσεν Cao Wenxuan,
µεταφρασµένο από τα κινέζικα.
9+ | BKM 12400 | 368 σελ. | 13,9€

Μαρία Μπάστα

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Φαίδωνας και Ελλάνικος

Ο Φαίδωνας, παρά τον
θανάσιµο κίνδυνο που
διατρέχει, ταξιδεύει στις
αποικίες της αρχαίας Ελλάδας,
ανακαλύπτει τα µυστικά του
Ελλάνικου και, µε τη βοήθεια
του Ποσειδώνα και της Αθηνάς,
στηρίζει την πατρίδα του την
πιο δύσκολη στιγµή, λίγο πριν
από τη ναυµαχία της
Η µυστηριώδης βιβλοθηκάριος Σαλαµίνας.
Η φανταστική προπονήτρια
10+ | BKM 12863 | 128 σελ. | 7,5€
Η καινούρια δασκάλα
8+ | BKM 12955 | 12954 | 72 σελ. |
5,5€ BKM 12956 | 88 σελ. | 6,5€

Ελένη Πουληµένου

Ελένη Σαραντίτη

Ο αλγόριθµος της ζωής

Εξώφ: Φωτεινή Τίκκου

Εικ.: Θέντα Μιµηλάκη

Ο µοναχικός γερο-σοφός
Ευκλείδης, ειδικευµένος στη
ροµποτική και στην τεχνητή
Τα παιδιά, τα αγάλµατα,
νοηµοσύνη, δηµιουργεί ένα
η θάλασσα, τα όνειρα,
τέλειο παιδί ροµπότ στο οποίο
τα τραγούδια από τα καφενεία σκοπεύει να κληροδοτήσει τις
και τις βάρκες... και η γνωριµία γνώσεις αλλά και την περιουσία
όλων µε το ιερό πρόσωπο της
του. Όλα όµως ανατρέπονται
πατρίδας που ακτινοβολούσε
όταν ο Φαίδωνας, όπως το
απλότητα και κάλλος ψυχής
αποκαλεί, θα στραφεί ενάντια
προσδίδουν στο βιβλίο τη χαρά στον δηµιουργό του.
και τη χάρη που γεύτηκαν
9+ | BKM 12388 | 120 σελ. | 6,6€
οι τυχεροί φίλοι εκείνο
το ξένοιαστο καλοκαίρι.

Ο κήπος µε τ’ αγάλµατα

8+ | BKM 13185 | 112 σελ. | 7,7€

Λίτσα Ψαραύτη

Σπύρος Γιαννακόπουλος

Εξώφ: Εύη Τσακνιά

Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Μασκοφόρος Εκδικητής
εναντίον Ζοργκ
(Σείρά: Άγης και Χάρης)
«Ο Σ.Γ. γνωρίζει πολύ καλά
πώς να παράγει γέλιο,
δηµιουργώντας ιστορίες που
µπορούν να ψυχαγωγήσουν
θαυµάσια κάθε παιδί, όπως
ακριβώς ψυχαγωγούν και οι
ταινίες κινουµένων σχεδίων
που αγαπούν».
Φίλιππος Μανδηλαράς
9+ | BKM 13204 | 144 σελ. | 8,5€

Γιαννούλα, η πειρατίνα
του Αιγαίου
Ρεσάλτα, λάφυρα, απαγωγές,
συναρπαστικές ιστορίες
από το παρελθόν, κρυµµένοι
θησαυροί και έρωτες θα γίνουν
η ζωή της Γιαννούλας, που
µεταµφιεσµένη σε αγόρι
µπαρκάρει στην «Αστραπή»,
ένα από τα πειρατικά πλοία
που αλωνίζουν το Αιγαίο τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας.
10+ | BKM 12328 | 96 σελ. |6,6€

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

ούν;
ξεχνά όσα έζησε. Και η Φουρτούν;

Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια

Γιώργος Γρηγοράκης

Μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει
στις σελίδες αυτού του βιβλίου
µέσα από τα βιώµατα, τις χαρές
και τις λύπες µιας οικογένειας που
ζει στην καρδιά της Αθήνας τα
µεταπολεµικά χρόνια. Με βιωµένη
εµπειρία και αντικειµενική µατιά,
αλλά και µε σατιρική διάθεση,
κέφι και χιούµορ, η συγγραφέας
περιγράφει σπαρταριστά γεγονότα
µε φόντο την τότε κοινωνική και
πολιτική ζωή του τόπου.

Dream Escape Η απόδραση της Αλίκης

Εξώφ: Κατερίνα Χαδουλού

Φίλιππος Μανδηλαράς
Εξώφ: Θανάσης Γεωργίου

Ζωρζ Σαρή

Εξώφ: Θανάσης Γεωργίου

Η µαϊµού του βασιλιά

Νινέτ

Ένα σύγχρονο ιστορικό µυθιστόρηµα µε βαθύ αντιπολεµικό
χαρακτήρα, το οποίο συνδυάζει
αυθεντικά ντοκουµέντα της
εποχής, γνώση της ιστορίας,
χιούµορ και στιβαρή µυθοπλασία,
προκειµένου να καταδείξει τον
µηχανισµό που οδήγησε
στην καταστροφή της Σµύρνης
και την εκδίωξη των Ελλήνων
από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο.

Μήπως ο καθένας µας δε θα ΄θελε
να ζήσει στην Πόλη, στην Οδησσό,
στο Παρίσι ή στη Σενεγάλη;
Ποιος δε θα ζήλευε τη Νινέτ,
που έζησε σε τόσα µέρη;
Τι ψάχνει όµως να βρει το
ατίθασο αυτό κορίτσι;

11+ | BKM 09369

Γιάκοµπ Βέγκελιους
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου,
Άγγελος Αγγελίδης
Ο γορίλλας του δολοφόνου
«Μα ποια είναι, επιτέλους,
η Σάλλυ Τζόουνς, ο περιβόητος
γορίλλας του δολοφόνου;
Μια αξιαγάπητη ηρωίδα, που σου
αφηγείται µε απλότητα και
σεβασµό τις περιπέτειές της, που
τρελαίνεσαι να την
ακολουθείς στις διάφορες
επιτυχίες και κακοτυχίες της.
Είναι όµως και ένας γορίλλας
εξαιρετικά ιδιαίτερος:
καταλαβαίνει τη γλώσσα των
ανθρώπων, τη διαβάζει και τη
γράφει, παίζει σκάκι, διορθώνει
µηχανές όλων των ειδών,
επισκευάζει µουσικά όργανα,
γίνεται συγκυβερνήτης
αεροπλάνου και κατάσκοπος του
µαχαραγιά, και φυσικά ντετέκτιβ
που ερευνά τον φόνο του
Αλφόνς Μόρρο.
Πάνω απ’ όλα όµως, είναι ένα
πλάσµα µε περισσότερη ανθρωπιά
κι από τους ανθρώπους, που δεν
το βάζει κάτω ποτέ».
Κική Χατζοπούλου, συγγραφέας
«∆ε θυµάµαι πότε ήταν η
τελευταία φορά που διάβασα ένα
βιβλίο µε τόση καθαρή και ατόφια
απόλαυση. Είναι πανέξυπνο, είναι
συγκινητικό, είναι απολαυστικό,
είναι όµορφο, είναι συναρπαστικό,
και κυρίως σε κάνει να νιώθεις ότι
οι χαρακτήρες είναι παλιοί σου
φίλοι».
Philip Pullman
10+ | BKM 13248 | 600 σελ. | 17,9€

Μαρία Παπαγιάννη
Εξώφ: Φωτεινή Τίκκου

Χρυσά κουπιά
Σ’ έναν τόπο όπου οι άνθρωποι
πιστεύουν σε θρύλους, µια παρέα
παιδιών θα ανακαλύψουν τη
δύναµη της φιλίας και θα
τολµήσουν να ξυπνήσουν
το δέντρο του βασιλιά, γιατί
καταλαβαίνουν πως, αν είναι µαζί,
θα το καταφέρουν, γιατί το «µαζί»
είναι όλες οι γλώσσες κι όλοι οι
καιροί.
9+ | BKM 13210 | 176 σελ. | 8,8€

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Τµήµατος
της ΙΒΒΥ.
11+ | BKM 08498 | 416 σελ. | 15,9€

Άντρη Αντωνίου

Εξώφ.: Θέντα Μιµηλάκη

Φωτογραφίες σε µαύρο
φόντο
Η Αµαλία ακροβατεί ανάµεσα στα
οχτώ και στα δεκάξι της χρόνια.
Επιστρέφει τελετουργικά και
αναπόφευκτα στον τρόµο εκείνης
της µέρας, εκείνης της πράξης,
της υπέρτατης παραβίασης της
ψυχής. Μέχρι που στη ζωή της
θα µπει ο µικρός Ορφέας µε τα
στρογγυλά µάγουλα και τα
θλιµµένα µάτια.
12+ | BKM 13213 | 112 σελ. | 6,6€

Γεωργία Γαλανοπούλου
Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού
Όταν οι γάτες ακούν τη βροχή
Κάποτε ένας άρχοντας που
µισούσε τις γάτες κατέστρωσε ένα
σχέδιο εξαφάνισής τους.
Μεγάλο κακό ξέσπασε στον τόπο.
Γιατί δεν πίστευε κανείς τότε
ότι όλα τα πλάσµατα της γης
αλληλεξαρτώνται.
Μήτε φανταζόταν ότι, αν λείψει
το ένα, κάποιο άλλο θα θεριέψει
και θα σκορπίσει καταστροφή.
7+ | BKM 13172 | 52 σελ. | 6€

Μαρία Λαµπαδαρίδου-Πόθου
Εικ.: Αλεξία Λουγιάκη
Ο Ορφέας στο µαγεµένο δάσος
- Έξι ιστορίες του φεγγαριού
Έξι ιστορίες βασισµένες σε µύθους
και παραδόσεις, γεµάτες θαύµα,
από αυτές που πλάθει η ζωή όταν
θέλει να µιλήσει για την αγάπη
και για τον πόνο της αγάπης που
οµορφαίνει.
8+ | BKM 12044 | 204 σελ. | 9,9€

12+ | BKM 13613

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Εξώφ: Βασίλης Σελιµάς

Τίγκρε, µε τα χέρια γυµνά
Ο Τίγκρε έχει πολλά όνειρα:
Να γίνει ποδοσφαιριστής, να τα
φτιάξει µε το κορίτσι που αγαπά,
να κάνει τη γιαγιά του περήφανη,
να… Όµως… ∆ικαιούται ένα παιδί
της φαβέλας να ονειρεύεται; Σε τι
µπορεί να ελπίζει όταν ζει σ’ έναν
κόσµο που τον καταδυναστεύουν
η φτώχεια, η προκατάληψη
και η βία; Στο πλευρό του Τίγκρε
βρίσκεται ένας ηλικιωµένος
τερµατοφύλακας που είναι µισητός
σε ολόκληρη τη χώρα κι ο δρόµος
προς την ελευθερία και την
ενηλικίωση είναι σπαρµένος µε
εµπόδια. Στο βάθος, όµως, ίσως
να αχνοφαίνεται το φως.
12+ | BKM 13352 | 224 σελ. | 9,5€

Γιώργος Χατζόπουλος
Εικ.: Θέντα Μιµηλάκη
Η απόδραση (Όνειρο πρώτο,
σειρά: Αγριόπαπιες)
Τι σόι εγκληµατίας θα µπορούσε
να είναι ένας «µουσικάντης»;
Ποιες ψυχές χαίρονται µε το
τίποτα; Ως αύριο έχει ο Θεός;
Όταν η µαγεία της φύσης, η
ξενοιασιά της παιδικής ηλικίας και
η οµορφιά του έρωτα συναντούν
τη σκληρότητα, τη βαναυσότητα
και τη φρίκη του αυταρχικού
Καθεστώτος, ο εντεκάχρονος
Αλέξανδρος πρέπει να επιλέξει,
να αποφασίσει και να δράσει.
11+ | BKM 13211 | 200 σελ. | 9,5€

∆ηµήτρης Μελικέρτης
Εικ.: Σπύρος Γούσης

ΙΞ - Το Ιπτάµενο Ξενοδοχείο
Όταν το Ιπτάµενο Ξενοδοχείο
µε τους 33 ορόφους και τα 3.333
αλεξίπτωτα προσγειώνεται στο
χωριό της Φορτούν κι εκείνη
ανεβαίνει ως λαθρεπιβάτισσα µαζί
µε τον γάτο της, τους καταδιώκει
ένα αγόρι που µεταµορφώνεται
σε άλµπατρος. Ήρωες µε κρυφά
χαρίσµατα, οι αινιγµατικοί ιδιοκτήτες και µια ερωτοχτυπηµένη
γάτα εµπλέκονται σε πρωτόγνωρες
εµπειρίες στις θαυµαστές αίθουσες
του ΙΞ. Όποιος βγαίνει από το ΙΞ

10+ | BKM 13165 | 272 σελ. | 12,2€

Εξώφ.: Λέλα Στρούτση

Η Αλίκη θα βρεθεί από ένα ανιαρό
συνέδριο σε ένα σκοτεινό υπόγειο,
όπου την περιµένουν πολλές
εκπλήξεις. Μια φιλία µε ένα αγόρι
µε ουρά θα της αποκαλύψει
τον κόσµο ενός ξεχωριστού λούνα
παρκ.
9+ | BKM 13225 | 160 σελ. | 7,9€

Λι Μπέικον

Εικ.: Karl Kwasny
Μτφρ.: Μανώλης Τζιρίτας
Ο τελευταίος άνθρωπος
Στο µέλλον τα ροµπότ έχουν
εξαλείψει τους ανθρώπους.
Χωρίς αυτούς, δεν υπάρχει πόλεµος,
µόλυνση, έγκληµα. Μέχρι που το
δωδεκάχρονο ροµπότ XR
ανακαλύπτει κάτι που είναι
αδύνατον να υπάρχει: έναν
άνθρωπο που χρειάζεται
τη βοήθειά του.
11+ | BKM 12613 | 296 σελ. | 13,3€

Σταµάτης Κεσόγλου
Εξώφ: Θέντα Μιµηλάκη

Η Λούση Λου είναι µια από µας
Ο κύριος Ρότζερς είναι Κυνηγός
Φαντασµάτων που δεν έχει ποτέ
του πιάσει ούτε ένα φάντασµα.
Έτσι αποφασίζει να βρει τη Λούση
Λου και να την κυνηγήσει για όσο
χρειαστεί. Υπάρχει όµως κάτι που
θα σταθεί εµπόδιο στα σχέδιά του.
10+ | BKM 12977 | 216 σελ. | 9,9€

Βάσια Παρασκευοπούλου
Εικ.: Νίκος Χατζησταµούλος

Ένας δράκος σ’ όλα λάθος!
Όταν ο Γιάννης γνωρίζει τη
Μυρσίνη, ο βασιλιάς πατέρας της
θα του ζητήσει να παλέψει µε έναν
δράκο… Κι έτσι ο Γιάννης θα
ξεκινήσει να τον βρει.
Πολλές τροµακτικές περιγραφές
θα ακούσει, αλλά τελικά τίποτα από
αυτά δε θα ισχύει. Αυτός ο δράκος
θα είναι σ’ όλα λάθος!
Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου
6+ | BKM 12396 | 88 σελ. | 6,6€

Ζέφη Συρίβλη

Εικ.: Λέλα Στρούτση

Η εξαφάνιση της Μπέλλας
Όταν ο Νικόλας διαπιστώνει ότι
η Μπέλλα, η αγαπηµένη του
σκυλίτσα, εξαφανίζεται ανεξήγητα,
αποφασίζει να τη βρει. Η Λένη
είναι πρόθυµη να τον βοηθήσει και
µαζί θα αντιµετωπίσουν ένα σωρό
περίεργα και επικίνδυνα γεγονότα.
9+ | BKM 12961 | 168 σελ. | 7,9€
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κι αυτό θα θέλαµε γι’ αυτά τα Χριστούγεννα.
Κωνσταντίνος Πατσαρός
Εικ.: Ελένη Τσάµπρα
Ο άνθρωπος φωτιά

Μάνος Κοντολέων

Ελένη ∆ικαίου

Η µάσκα του Καπιτάνο

Η Ανδριανή και ο κυνηγός

Ο δεκατετράχρονος Φιλ προσπαθώντας
να ξεπεράσει την ψυχρότητα µε την
οποία τον µεγάλωσαν οι γονείς του,
αλλά και τις δύσκολες καταστάσεις που
βιώνει, ανακαλύπτει την ύπαρξη
του Καπιτάνο, ενός άλλου εαυτού του
πίσω από τον οποίο θα θελήσει να
κρυφτεί.

Η Ανδριανή είναι τελειόφοιτη
Λυκείου, απέτυχε στις Πανελλήνιες
εξετάσεις και οι γονείς της βρίσκονται
σε διάσταση. Θα ακολουθήσει τη
µητέρα της σε έναν τόπο που δεν
αναφέρεται σε κανέναν τουριστικό
οδηγό και σε ένα σχέδιο πέρα από
κάθε λογική.

Τζέννυ Χαν

Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Καρολίνα Μιζάν

Προς όλα τα αγόρια
H Λάρα Τζιν και η ερωτική της αλληλογραφία
πρωταγωνιστούν σε µια γοητευτική τριλογία που
ξεκίνησε µε το µυθιστόρηµα «Προς όλα τα αγόρια που
αγάπησα», συνεχίστηκε µε το «ΥΓ. Σ’ αγαπώ ακόµα» και µε
το «Παντοτινά δική σου» και µε µια επιτυχηµένη σειρά στο
NETFLIX. Γιατί η αγάπη δεν είναι ποτέ µια εύκολη υπόθεση,
όµως αυτό ακριβώς είναι που την κάνει τόσο υπέροχη.

ΒΡΑΒΕΙΟ Βιβλίου Public
12+ | ΒΚΜ 13586 | 192 σελ. (περιέχει 16 σελίδες κόµικς) 10,9€

Κάρολαϊν Ο’Ντόνοχιου
Μτφρ.: Μανώλης Τζιρίτας

Προς όλα τα αγόρια. Υ.Γ. Σ’ αγαπώ ακόµα,

(βιβλίο 1)

Το µικρό ικιγκάι -

Πώς να βρεις τον δρόµο σου στη ζωή
Το βιβλίο αυτό είναι για ονειροπόλους
και προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία
για να δώσει κανείς απάντηση στα
συγκεκριµένα ερωτήµατα, να βρει το
προσωπικό του ικιγκάι και να νιώσει
ολοκληρωµένος. Μέσα από το ταξίδι
του νεαρού πρωταγωνιστή και τις πρακτικές συµβουλές του
βιβλίου οι αναγνώστες θα µάθουν πώς να ενισχύσουν τα
ταλέντα τους και να ανακαλύψουν τον δρόµο τους στη ζωή.
12+ | BKM 12946

Η Μέιβ διαβάζει τις κάρτες ταρό µε
εκπληκτική οξυδέρκεια, και όλο το
σχολείο αρχίζει να µιλάει γι’ αυτήν,
ώσπου η πρώην κολλητή της τραβάει
µία ανατριχιαστική και άγνωστη κάρτα
και µετά εξαφανίζεται.
Οι συµµαθήτριές της τώρα την
αποφεύγουν και εκείνη προσπαθεί να
κρατηθεί από τα ερωτικά αισθήµατα
που ανακαλύπτει µέσα της για τον Ρόου, ένα αγόρι µε ρευστή
ταυτότητα φύλου. Η Μέιβ θα αναζητήσει στοιχεία που δεν
µπορεί να βρει η αστυνοµία, έστω κι αν αυτά την οδηγήσουν
κατευθείαν στην τροµακτική οικονόµο.
13+ | BKM 13232

Βαλ Έµµικ, Στίβεν Λέβενσον,
Μπεντζ Πάσεκ, Τζάστιν Πολ

Μαλάλα Γιουσαφζάι
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Είµαστε αλλού.

Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν

Κορίτσια της προσφυγιάς. Αληθινές
ιστορίες νεαρών προσφύγων

Αγαπητέ Έβαν Χάνσεν
Ένα γράµµα που δεν έπρεπε να
διαβαστεί συνδέει κατά λάθος τον
δεκαεφτάχρονο Έβαν µε µια οικογένεια
που πενθεί τον γιο της. Για τον Έβαν
είναι η ευκαιρία της ζωής του. Μπορεί
επιτέλους να ανήκει κάπου. Πρέπει
απλώς να προσποιείται ότι ο διαβόητος
για τον προβληµατικό του χαρακτήρα
Κόννορ Μέρφυ υπήρξε, κρυφά, ο κολλητός του.
Το µιούζικαλ κέρδισε 6 βραβεία Tony!

Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

15+ | BKM 12185 | 416 σελ. | 17,7€

Όλα µας τα κρυφά χαρίσµατα

Μτφρ.: Αγαθή ∆ηµητρούκα
Εξώφ: Θέντα Μιµηλάκη

∆εν παύει ποτέ να µε συγκλονίζει το
γεγονός ότι πολλοί θεωρούν την ειρήνη
κάτι δεδοµένο. Εγώ είµαι ευγνώµων για
αυτήν κάθε µέρα. Η δική τους πραγµατικότητα είναι η βία, τα κατεστραµµένα
σπίτια, οι εκατόµβες αθώων. Και η µόνη
επιλογή που έχουν στη διάθεσή τους
είναι να φύγουν. Να «επιλέξουν» να
εκτοπιστούν. Από τη βραβευµένη µε Νόµπελ Ειρήνης Μαλάλα
Γιουσαφζάι.
12+ | BKM 12487 | 208 σελ. | 9,9€

14+ | BKM 12216 | 384 σελ. | 16,6€

Ρόµπι Γουέισµαν, Σούσαν ΜακΚλίλλαντ
Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Καρολίνα Μιζάν

Το αγόρι από το Μπούχενβαλντ
Η αληθινή ιστορία ενός επιζώντα του Ολοκαυτώµατος.
Όταν στις 11 Απριλίου του 1945, οι Αµερικανοί στρατιώτες
απελευθέρωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ,
βρέθηκαν µπροστά σε µια εντυπωσιακή ανακάλυψη: Ανάµεσα στους
κρατούµενους υπήρχαν και περισσότερα από χίλια εβραιόπουλα,
ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών.
15+ | BKM 13206

14+ | BKM 13329 | 248 σελ. | 10,5€

12+ | BKM 13235 | 208 σελ. | 9,5€

Με αφορµή µια πυρκαγιά που ξεσπάει και κατακαίει ένα νησί, ο
συγγραφέας υφαίνει µια ιστορία γύρω από τον 15χρονο ήρωά του ο
οποίος παρατηρεί αµήχανος γύρω του να καταλύεται το καλοκαίρι και
να αντικαθίσταται από καρβουνιασµένα κορµιά δέντρων, επιθετικές
συµπεριφορές φίλων και µια δύσκολη αλήθεια που κρύβεται πίσω
από την αιτία της φωτιάς.
Η αλήθεια αυτή θα τον συνδέσει µε τους προγόνους του
(πατέρα και παππού), απέναντι στους οποίους καλείται να πάρει
ενεργό θέση.

Έκτορ Γκαρθία (Κιράι),
Φρανσέσκ Μιράλλιες

Εξώφ.: Θέντα Μιµηλάκη

Εξώφ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

15+ | BKM 12856 | 392 σελ. | 16,6€

Προς όλα τα αγόρια. Παντοτινά δική σου
15+ | BKM 12857 | 400 σελ. | 17,2€

Ευαγγελία Θεοδωρίδου
Εξώφ: Μαρία Θύµη

Η...λιάδα µιας έφηβης
Ουµέα. Τι θετικό µπορεί να έχει µια
πόλη που το όνοµά της ξεκινάει µε
το αρνητικό µόριο ου! Κάτι τέτοιο
σκεφτόταν η ∆άφνη τη στιγµή που
το αεροπλάνο προσγειωνόταν στο
αεροδρόµιο. Και δεν είχε και άδικο,
αφού από τις πρώτες κιόλας µέρες στη
Σουηδία, όλα φαίνονται να
πηγαίνουν στραβά. Θα πρέπει να
παλέψει να προσαρµοστεί στις νέες
συνθήκες και να αναθεωρήσει πολλά, ρισκάροντας ακόµα και
τις σχέσεις της µε το αγόρι και τους φίλους της. Όταν θα επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα για διακοπές, τίποτα δε θα είναι το
ίδιο. Ή µήπως θα είναι;
15+ | BKM 12953 | 616 σελ. | 18,8€

Τζάκλιν Γούντσον
µτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη
Εξώφ: Marcia Annor

Αν έρθεις σαν τον άνεµο
Ο Τζερεµάια είναι µαύρος. Η Έλλι
είναι λευκή και Εβραία. Οι κόσµοι
τους διαφορετικοί, αλλά για τους
ίδιους αυτό δεν έχει σηµασία. Το
µόνο που µετράει είναι να βρίσκονται
µαζί. Για τους άλλους, το µόνο που µετράει είναι να τους κρατήσουν χώρια,
µακριά τον έναν από τον άλλον.
Η πολυβραβευµένη συγγραφέας
γράφει µια απρόβλεπτη ιστορία αγάπης, τον Ρωµαίο και την
Ιουλιέτα της εποχής µας. Με λεπτότητα και µε γλώσσα
καθηµερινή και ποιητική, µιλάει για τον ρατσισµό,
την αθωότητα και τις προκαταλήψεις.
Hans Christian Andersen Award 2020
Astrid Lindgren Memorial Award 2018
12+ | BKM 13227 | 192 σελ. | 9,9€

Πάτρικ Νες

Μτφρ.: Γιώργος Μπλάνας

Το µαχαίρι που δεν άφηνε
το χέρι

(Τριλογία: Κινούµενο χάος, βιβλίο 1)
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. ∆εν υπάρχει προσωπική
ζωή. Ούτε µυστικά υπάρχουν.
«Θα προτρέπαµε επίµονα τους πάντες ανεξαιρέτως να διαβάσουν επειγόντως την τριλογία Κινούµενο Χάος». Guardian

Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

14+ | BKM 12406 | 528 σελ. | 17,7€

Κρίστοφερ Παολίνι
Μτφρ.: Φωτεινή Μεγαλούδη

Σειρά: Η κληρονοµιά

Ένα αγόρι… Ένας δράκος…
Ένας κόσµος περιπέτειας…
Με οδηγό ένα αρχαίο σπαθί και
τις συµβουλές ενός γέρου
παραµυθά, ο Έραγκον και ο
φτερωτός δράκος του θα
αντιµετωπίσουν τους σκοτεινούς
εχθρούς µιας Αυτοκρατορίας
που την κυβερνά ένας βασιλιάς
διεφθαρµένος και δαιµονικός.

Έραγκον (βιβλίο 1),
Ο πρωτότοκος (βιβλίο 2),
Μπρίσινγκρ (βιβλίο 3),
Η κληρονοµιά (βιβλίο 4)

12+ | BKM 05526, 06019, 07303, 08471 | 696, 920, 1.008, 1.112 σελ. |
20,18€, 24,35€, 27,9€, 27,77€

Φέτος θα έρθουµε πιο κοντά στον εαυτό µας,
στα παιδιά µας και στους γύρω µας!

Ντάνιελ Τζ. Σίγκελ,

Κλινικός καθηγητής ψυχιατρικής στο
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, ιδρυτής
και συν-διευθυντής του Mindful
Awareness Research Center του UCLA

Θα διαβάσουµε βιβλία γραµµένα από τους πιο ειδικούς και θα εµπιστευθούµε
τις συµβουλές τους για να κάνουµε τη ζωή µας
–και τη σχέση µας µε τα παιδιά µας– πιο όµορφη κι αρµονική!

Cecilia Chrapkowska

Παιδίατρος, ερευνήτρια στον τοµέα
του παιδικού εµβολιασµού

Αgnes Wold

Ανοσολόγος, καθηγήτρια βακτηριολογίας και
επικεφαλής πανεπιστηµιακής κλινικής

Περιµένοντας παιδί
Μύθοι και πραγµατικότητα:
Ο σουηδικός επιστηµονικός
και πρακτικός οδηγός
για µέλλοντες γονείς
ΒΚΜ 13018 | 360 σελ. | 17,7€

Τα Χταποδάκια
της ∆ανίας
Πλεκτά µαλακά
παιχνίδια για
µικρούτσικα µωρά
∆ώστε χαρά χαρίζοντας
χρωµατιστά, πλεκτά
χταποδάκια στα µωρά.
Τα στριφογυριστά
πλοκάµια τους θυµίζουν
τον οµφάλιο λώρο και
καλµάρουν τα βρέφη.

Τίνα Πέυν Μπράυσον
Ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύτρια και
διευθύντρια του The Center for
Connection και του
The Play Strong Institute

Τι συµβαίνει
Ο Εγκέφαλος του Ναι
στον εγκέφαλό του
Πώς να µεγαλώσετε παιδιά
12 επαναστατικές στρατηγικές που θα διαθέτουν θάρρος,
για να µεγαλώσετε παιδιά µε
περιέργεια και ψυχική
ολοκληρωµένη νοητική και
ανθεκτικότητα
BKM 12034 | 304 σελ. | 13,3€
συναισθηµατική ανάπτυξη
BKM 11505 | 288 σελ. | 12,7€

Κώστας Γκοτζαµάνης

Στέλιος Χ. Παπαβέντσης, MRCPCH DCH IBCLC

Πανικός - Η µεγάλη εξέγερση µέσα µας

Προικισµένα µωρά, εµπνευσµένοι γονείς:
Για µια άλλη προσχολική ηλικία

BKM 12934 | 192 σελ. | 9.9€
BKM 13347 | 264 σελ. | 12,2€

Deepak Chopra

Rudolph Ε. Τanzi

Νευρολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, διευθυντής
της Μονάδας Γενετικής και Γεροντολογίας στο Γενικό Νοσοκοµείο της
Μασσαχουσέττης και του Γονιδιακού Προγράµµατος για το αλτσχάιµερ

Super brain BKM 09836 | 472 σελ. | 17,82€
Super genes BKM 12569 | 496 σελ. | 18,8€

Όταν λέµε «όχι»
Γιατί είναι σηµαντικό για
τους γονείς και το παιδί;
BKM 03982 | 272 σελ. | 13,3€

Παιδίατρος, διεθνώς πιστοποιηµένος σύµβουλος γαλουχίας

Προικισµένα µωρά, εµπνευσµένοι γονείς:
Για µια άλλη προσχολική διατροφή

∆ρ. Εδουάρδ Εστιβίλ
Ειδικευµένος στην κλινική
νευροφυσιολογία και στην
παιδιατρική, διευθυντής στην
Κλινική Ύπνου Εστιβίλ στο
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο
Ντεσέους της Βαρκελόνης

Κοιµήσου, παιδί µου
Πώς να λύσετε το πρόβληµα
του ύπνου στα παιδιά

BKM 12214 | 560 σελ. | 18,8€

Jill Stamm

∆ρ. Έρικα Ράισερ

Επίκουρη κλινική καθηγήτρια,
ιδρυτικό µέλος του Ινστιτούτου
για την Ανάπτυξη του Παιδικού
Εγκεφάλου New Directions

Ψυχολόγος, εκπαιδεύτρια γονέων

Πώς να ενισχύσουµε τη
δύναµη του παιδικού
εγκέφαλου
BKM 11983 | 248 σελ. | 11,9€

Τι κάνουν οι
καλοί γονείς;
75 απλές στρατηγικές για
να µεγαλώσετε παιδιά που
ξεχωρίζουν και προοδεύουν
BKM 11296 | 280 σελ. | 13,3€

BKM 09685 | 192 σελ. | 11,1€

BKM 07187 | 240 σελ. | 11,1€

BKM 07550 | 184 σελ. | 9,85€

Γιατρός, εταίρος στο Αµερικανικό Ιατρικό Κολέγιο,
µέλος της Αµερικανικής Ένωσης Κλινικών Ενδοκρινολόγων

Επίγνωση
Η επιστήµη και η πρακτική
της παρουσίας
Μια πρωτοποριακή
µέθοδος διαλογισµού

ΒΚΜ 11582 | 40 σελ. | 7€

Asha Phillips

Μεγαλώνοντας (µε) το παιδί µου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ

BKM 12033 | 416 σελ. | 15,5€

Παιδοψυχοθεραπεύτρια, µητέρα

Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, επιστηµονικός διευθυντής
του Τόπου Ψυχοθεραπείας

Πειθαρχία
χωρίς δράµατα
Μετατρέψτε το χάος σε
ηρεµία και βοηθήστε τη
νοητική ανάπτυξη του
παιδιού σας µέσω της
εγκεφαλικής απαρτίωσης

Βασίλειος Φθενάκης
και οµάδα συγγραφέων

Αντέλ Φέιµπερ, Ιλέιν Μάζλις

∆ιεθνούς φήµης ειδήµονες στην επικοινωνία µεταξύ ενηλίκων και
παιδιών, έχουν διδάξει στο New School for Social Research και
στο Family Life Institute (LIU)

Σύµβουλος κυβερνήσεων σε θέµατα
εκπαίδευσης και πρόεδρος της
DIDACTA, της µεγαλύτερης στον κόσµο
µορφωτικής εταιρείας

Κατερίνα Χατζηκαλλία-Κουνιάκη, MSc

Ψυχολόγος, νευροψυχολόγος, υπεύθυνη Τµήµατος Παιδιών &
Εφήβων Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Ego Ideal

Τι να κάνω - τι να µην κάνω
για να µεγαλώσω σωστά τα παιδιά µου
BKM 12107 | 152 σελ. | 11€

Πώς να µιλάτε στα
παιδιά ώστε να σας
ακούν & πώς
να τα ακούτε ώστε να
σας µιλούν

Πώς να µιλάτε
στους εφήβους ώστε να
σας ακούν & πώς να τους
ακούτε ώστε να
σας µιλούν

BKM 10077 | 488 σελ. | 17,9€

BKM 10079 | 264 σελ. | 10,9€

Αδέλφια, όχι
αντίπαλοι
Βοηθήστε τα παιδιά σας
να ζουν µαζί αρµονικά
BKM 11547 | 352 σελ. | 13,3€

Η οικογένεια ως
χώρος µάθησης
Προς µια παιδαγωγική
συνεργασία από τα πρώτα
βήµατα του παιδιού
BKM 10363 | 200 σελ. | 11,8€

Μας έπιασε η νοσταλγία. Είναι δύο χρονιές τώρα που δεν
κάνουµε τα Χριστούγεννα που κάναµε…
Φέτος όµως θα το κάνουµε σωστά. Θα στολίσουµε, θα
τραγουδήσουµε, θα ανταλλάξουµε τα δώρα µας, θα φάµε
τη γαλοπούλα µας… όπως παλιά!
Κι όταν χορτάσουµε µε όλα αυτά, θα εξερευνήσουµε όλο το
δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό που µοιράζονται µαζί µας στο
διαδίκτυο οι Εκδόσεις Πατάκη!

PataKIDS

Μπείτε στο YouTube των Εκδόσεων Πατάκη και ανακαλύψτε στην ειδικά φτιαγµένη για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς,
βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία playlist µια πλούσια συλλογή από βίντεο µε «βιντεοξεφυλλίσµατα» βιβλίων, αναγνώσεις από
αγαπηµένους συγγραφείς, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις που δηµιουργήσαµε µε αγάπη όλον αυτόν τον καιρό για να µπορείτε
να τα χαρείτε όποτε εσείς θέλετε, όπου κι αν βρίσκεστε, εντελώς δωρεάν.

Τι θα βρείτε στο PataKIDS:
Βίντεο όπου τα ίδια τα παιδιά µπορούν να
«ξεφυλλίσουν» δωρεάν ολόκληρα βιβλία από
τις σειρές «Χωρίς σωσίβιο» και «Στα βαθιά»!

Αναγνώσεις βιβλίων µε τις φωνές των ίδιων
των συγγραφέων.

Συµβουλές και tips για να βοηθήσετε το
παιδί σας να αποκτήσει τη συνήθεια της
ανάγνωσης.

Χιουµοριστικά βιντεάκια για τα βιβλία µας!

∆ιασκεδαστικές συνεντεύξεις µε
συγγραφείς!

∆ηµιουργούς που ζωγραφίζουν τους ήρωες
τους από τα πιο αγαπηµένα σας βιβλία!

Συγκινητικά βίντεο όπου πολλοί συγγραφείς
µαζί διαβάζουν από ένα βιβλίο!
patakis.gr/patakids_xmas2020
patakis.gr/patakids_protianagnosi_13istories

Patakis Padlets

Μέσα στις γιορτές µην ξεχάσετε να
ανακαλύψετε µε τα παιδιά σας τα
διασκεδαστικά προγράµµατα και τις
δραστηριότητες που έχουν βασιστεί σε
βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη και έχουν
σχεδιαστεί για παιδιά Νηπιαγωγείου και
∆ηµοτικού – για το σχολείο
αλλά και για το σπίτι!
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
padlet.com/Ekdoseis_pataki

Patakis Εκπαιδευτικά προγράµµατα
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης εµπλουτίζονται διαρκώς, καλύπτοντας θέµατα
διαχρονικά και ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να τα ανακαλύψουν!

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΞΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

ΤΕΧΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βραβείο «ο αναγνώστης»
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
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