Λόρεν Ο’ Χάρα
Μτφρ.: Αλεξάνδρα Μικρούτσικου

Αυλαία!
Στα παρασκήνια της
Βασιλικής Όπερας
Είναι η πρεμιέρα του
Καρυοθραύστη στη Βασιλική
Όπερα και οι χορευτές, οι
τραγουδιστές και οι ερμηνευτές
ετοιμάζονται να βγουν στη σκηνή.
Στα παρασκήνια, μια ομάδα
τεχνικών, σχεδιαστών και
μηχανικών εργάζονται σκληρά
προκειμένου να μπορέσει ο
σκηνοθέτης να φωνάξει:
«Αυλαία!». Έκδοση σε συνεργασία
με τη Βασιλική Όπερα.
8+ | BKM 10793 | 40 σελ. | 12,90€

Μυρτώ Μποκολίνη
Εικ.: Άννα Τζώρτζη
Ποντίκι στην οικία Τσαϊκόφσκι
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού
προήλθαν οι πιο φαντασμαγορικές
κινήσεις στο μπαλέτο;
Πώς εμπνεύστηκε ο Τσαϊκόφσκι
τη Λίμνη των Κύκνων;
Πώς οι χορεύτριες της όπερας
απέκτησαν την πρώτη τους τουτού;
Ίσως ένα ποντίκι να είχε σχέση με
όλα αυτά… Μπορείτε να το
φανταστείτε;

Πέιτερ Χους
Μτφρ.: Μαργαρίτα Μπονάτσου

Ήλιος. Από τη μυθολογία
στα τηλεσκόπια
Δε δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε
αυτή την τεράστια φλεγόμενη
σφαίρα ψηλά στον ουρανό.
Και όμως, χωρίς τις ακτίνες του
Ήλιου η ζωή στη Γη θα ήταν
αδύνατη. Ανακαλύψτε τον ρόλο που
παίζει ο Ήλιος σε πολλούς
πολιτισμούς εδώ και αιώνες.
Και μάθετε τις απαντήσεις σε
ερωτήματα όπως: Τι είναι το φως;
Πώς δημιουργούνται οι ηλιακές
εκλάμψεις; Ποιος είναι ο κύκλος
ζωής ενός αστέρα; Από τον
δημιουργό του μπεστ σέλερ
Χρονολόγιο - Ένα ταξίδι στην Ιστορία.
10+ | BKM 13996 | 80 σελ. | 20.90€

5+ | 36 σελ. | BKM 13609 | 14,40€ |
σκληρόδετο
BKM 14316 | 10,90€ | χαρτόδετο

Delphine Durand
Μτφρ: Μαρία Παπαγιάννη

Τα συναισθήματα του Μικρού
Δράκου. Με 16 ήχους και
μελωδίες (Σειρά: Τα μικρά μου
μουσικά βιβλία)
Διάβασε την ιστορία και «παίξε
μουσική»: Ο Μικρός Δράκος
πλημμυρίζει από τα συναισθήματά
του… και κάνει πολύ θόρυβο!
3+ | BKM 08128 | 24 σελ. | 13,90€

Rod Campbell
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Καλέ μου Άγιε Βασίλη.
Ένα βιβλίο με παραθυράκια
Τα πολύ μικρά παιδιά θα
λατρέψουν να ανοίγουν τα
παραθυράκια και να ξετυλίγουν
τα δώρα του Άγιου Βασίλη.
Οι πολύχρωμες, ξεκάθαρες
ζωγραφιές, το απλό αλλά
συναρπαστικό κείμενο και η
έκπληξη που θα χαϊδέψουν με
τα χεράκια τους στο τέλος θα
τα μαγέψουν.
2+ | BKM 13844 | 16 σελ. | 9,90€

Olivier Dupin
Εικ.: Elisa Paganelli
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

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. | 16,60€

Συλβί Μισσλέν
Εικ.: Φαμπιάν Οκτό Λαμπέρ
Μτφρ.: Δαρεία Τζαννετάκη

Χριστούγεννα
στο μεγάλο δέντρο
Οι προετοιμασίες για τα
Χριστούγεννα στο μεγάλο δέντρο
δεν έχουν τελειωμό!
Όμως, πού πήγε ο Γκασπάρ,
ο μικρός σκίουρος;
Άνοιξε τα παραθυράκια και θα
ανακαλύψεις όλες τις εκπλήξεις
που κρύβει το μεγάλο δέντρο!
3+ | BKM 14008 | 16 σελ. | 14,70€

Ίαν Γουάιμπροου
24 μέρες για τα Χριστούγεννα.
24 παραθυράκια που κρύβουν ιστορίες
Μτφρ.: Γεωργία Γαλανοπούλου

Ένα βιβλίο μεγάλων διαστάσεων που περιέχει 24 βιβλιαράκια,
το καθένα με ένα μοναδικό παραμύθι.
Πίσω από καθένα από τα 24 παράθυρα βρίσκεται ένα βιβλιαράκι.
Μέχρι τον ερχομό των Χριστουγέννων χτίζεται μια μικρή βιβλιοθήκη
με ιστορίες που τα παιδιά θα θυμούνται και θα μοιράζονται πάντα.
3+ | BKM 12865 | 576 σελ. | 23,90€

Εικ.: Άξελ Σέφλερ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Ο αρκούδος των
Χριστουγέννων
Ο αρκούδος ξεχάστηκε στο
εργαστήρι του Αϊ-Βασίλη και
τώρα πρέπει να βάλει τα δυνατά
του ώστε να φτάσει στην ώρα
του στο σπίτι του Τομ που τον
περιμένει. Άνοιξε τα παράθυρα
για να δεις αν θα τα καταφέρει!
3+ | BKM 12354 | 12 σελ. | 8,80€

Εμμανουέλ Ρε
Εικ.: Φαμπιάν Οκτό Λαμπέρ
Μτφρ.: Δαρεία Τζαννετάκη

Ποιος έκλεψε τον
σκούφο του Αϊ-Βασίλη;
Ο Αϊ-Βασίλης ετοιμάζεται για το
ταξίδι του, αλλά… πού μπορεί να
πήγε ο σκούφος του; Μήπως τον
πήρε ο αέρας; Ένα βιβλίο με
παραθυράκια για να ανακαλύψεις
τις εκπλήξεις που κρύβει το σπίτι
του Αϊ-Βασίλη!
3+ | BKM 14009 | 16 σελ. | 14,70€

Σαμ Τάπλιν
Εικ. Τζόρνταν Ρέυ

Τι όμορφα Χριστούγεννα!
(Σειρά: Μια ματιά)

Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Χριστουγεννιάτικα φώτα και
μελωδίες στο Καστανόδασος!

Μτφρ.: Γουναροπούλου Αντωνία
3+ | BKM 13653 | 14 σελ. | 8,80€

6 μηνών+ | BKM 10648 | 12 σελ.
16,60€

Τζον Χέυ
Εικ.: Γκάρι Πάρσονς

Sam Taplin
Εικ.: Roisin Hahessy

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Η κουκουβάγια που ήρθε για
Χριστούγεννα. Μια ιστορία
βασισμένη σε αληθινά γεγονότα

Λαμπρά, λαμπρά Χριστούγεννα
1+ | BKM 06804 | 12 σελ. | 16,90€

4+ | BKM 14173 | 32 σελ. | 10,70€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κιάρα Φεντέλε
Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;
4+ | BKM 11669 | 40 σελ. | 7,70€

Μία Κασσάνυ
Εικ.: Σούζι Χάμμερ

Μπριγκίττε Βένιγκερ

Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Εικ.: Εύα Θάρλετ
Μτφρ.: Δαρεία Τζαννετάκη

Το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη
Ένα βιβλίο από χαρτόνι που
ξεδιπλώνεται σε έναν διασκεδαστικό
χάρτη της διαδρομής του Αϊ-Βασίλη
την πιο μαγική νύχτα των
Χριστουγέννων.

24 ιστορίες από το δάσος των
Χριστουγέννων
4+ | BKM 13181 | 128 σελ. | 16,60€

3+ | BKM 14039 | 24 σελ. | 11,90€

Ρέιτσελ Πίρσυ
Εικ.: Φρέια Χάρτας
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Οι δώδεκα μέρες των Χριστουγέννων.
Βρες τα 12 δώρα (Σειρά: Το δάσος
της καφέ αρκούδας)
2+ | BKM 09951 | 14 σελ. | 7,90€

Καλά Χριστούγεννα
με αγάπη.
Τέσσερις τρυφερές
χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Μαριόν Μπιγέ

Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου
Χο χο χο! Έρχεται ο Αϊ-Βασίλης!

3+ | BKM 09664 | 120 σελ. | 16,90€

'Άγγιξε και άκου!
Με 5 ήχους και 5 σημεία αφής
για να παίξετε διαβάζοντας
με το μωρό σας.
1+ | BKM 13917 | 14 σελ. | 14,70€

Ματ Χέιγκ
Εικ.: Κρις Μόουλντ
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

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».

Το αγόρι που το είπαν… Χριστούγεννα
6+ | BKM 07133 | 320 σελ. | 11,50€

Ο Πατέρας Χριστούγεννα κι εγώ
6+ | BKM 11746 | 360 σελ. | 13,30€

Το κορίτσι που έσωσε τα Χριστούγεννα
6+ | BKM 11250 | 416 σελ. | 14,40€

Της Αλήθειας το Αερικό
5+ | BKM 12478 | 128 σελ. | 9,90€

Φίλιππος Μανδηλαράς

Επίσης κυκλοφορούν

Εικ.: Σπύρος Γούσης
Μυστική πράκτωρ καρακάξα ΦΑΚΕΛΟΣ «Καλικάντζαροι»
8+ | BKM 13672 | 96 σελ. | 8,50€

8+ | BKM 05617
168 σελ. | 9,20€

Φίλιππος Μανδηλαράς

Μαρία Παπαγιάννη

Ελένη Δικαίου

Εικ.: Γιώργος Ναζλής
Ο Άγιος Βασίλης είμαι εγώ,
εσύ κι όλοι αυτοί που έχουν
καρδιά να αγαπάνε

Εικ.: Έλλη Γρίβα
Άγιε Bασίλη, θα μου
κάνεις μια χάρη;

Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού
Τα μαγικά Χριστούγεννα της
Δέσποινας

8+ | BKM 04880 | 128 σελ. | 6,97€

8+ | BKM 06953 | 48 σελ. | 5,50€

10+ | BKM 06592 | 128 σελ. | 8,66€

8+ | BKM 10483
88 σελ. | 7,70€

8+ | BKM 07496
56 σελ. | 5,50€

4+ | BKM 10484
88 σελ. | 7,70€

8+ | BKM 07865
56 σελ. | 5,5€

6+ | BKM 06599
224 σελ. | 8,10€

8+ | BKM 12479
200 σελ. | 8,90€

6+ | BKM 07975
32 σελ. | 6,53€

9+ | BKM 10870
384 σελ. | 12,50€

5+ | BKM 09896 | 32 σελ. | 6,67€

Χριστούγεννα
(Σειρά: Κολλάω, μαθαίνω, ανακαλύπτω)
7+ | BKM 13654 | 150 σελ. | 7€

Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικ.: Πέτρος Μπουλούμπασης
Καλικάντζαρος είσαι και
φαίνεσαι!

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κάρλα Μανέα
Ο ΚαλΟκάντζαρος σώζει
το Καλικαντζαροχωριό

Μαρία Παπαγιάννη
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Εκείνα τα Χριστούγεννα
ήρθαν τα κάτω πάνω!

4+ | BKM 14324 | 32 σελ. | 8,80€

5+ | BKM 14262 | 40 σελ. | 8,50€

4+ | BKM 08692 | 52 σελ. | 11,84€

Στέλιος Πελασγός
Εικ.: Σπύρος Γούσης,
Μαίρη Καρπέτα
Καλικαντζαρολογία Καλικαντζαροδιωκτική
6+ | BKM 12419 | 40 σελ. | 12,90€

3+ | BKM 13574 | 16 σελ. | 5,90€

2+ | BKM 12131 | 16 σελ. | 4,40€

4+ | BKM 12130 | 96 σελ. | 6,50€

Ταξίδι με τον Αϊ-Βασίλη
(με πάνω από 200 αυτοκόλλητα)

Χριστούγεννα!
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας για μικρά παιδιά

3+ | BKM 07912 | 16 σελ. | 5,90€

5+ | BKM 11946 | 100 σελ. | 7€

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Ο δικός µας Άγιος Bασίλης

Ελένη ∆ικαίου
Ελένη Κατσαµά
Εικ.: Ναταλία Καπατσούλια
Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
Το ελατάκι µε το κόκκινο σκουφί Καλά Χριστούγεννα, κύριε Ντίκενς!

Κάρολος Ντίκενς
Εικ.: Ρόµπερτ Ίνγκπεν
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

4+ | BKM 04534 | 32 σελ. | 11,50€

4+ | BKM 12935 | 40 σελ. | 12,20€

7+ | BKM 06856 | 192 σελ. | 18,80€

5+ | BKM 12494 | 32 σελ. | 12,20€

4+ | BKM 09959 | 24 σελ. | 4,90€

Ροντόλφ
Εικ.: Εστέλ Μεϋράν
Σκρουτζ, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία
5+ | BKM 08726 | 56 σελ. | 11,65€

3+ | BKM 05685 | 48 σελ. | 5,90€

Επίσης κυκλοφορούν

Hiroko Motai
Εικ.: Marika Maijala
Εκατοντάδες χιλιάδες Αγιοβασίληδες
Κανείς δεν μπορεί να δει τους Αγιοβασίληδες. Αλλά μέχρι τώρα,
εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικοί Αγιοβασίληδες ψιθυρίζουν στα
αυτιά μας: «Δώστε ένα δώρο σε κάποιο παιδί». Κι εμείς υπακούμε!
4+ | BKM 14077 | 24 σελ. | 6,90€

3+ | BKM 12959 | 48 σελ. | 12,90€
4+ | BKM 09057
32 σελ. | 10,84€

5+ | BKM 07514
40 σελ. | 5,50€

5+ | BKM 06623
40 σελ. | 5,50€

8+ | BKM 06596
80 σελ. | 6,47€

4+ | BKM 12960
32 σελ. | 11,50€

4+ | BKM 12365 | 40 σελ. | 11,10€
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

Τζέσσικα Κόρτνι-Τικλ

Μαριόν Μπιγιέ

Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Η ορχήστρα διηγείται: Στην Αίθουσα του Βασιλιά του Βουνού

Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου και
μαθαίνω με την αφή.
Με 5 σημεία αφής και 5 αυθεντικούς
ήχους που ξυπνούν τις αισθήσεις
των μικρών παιδιών!

5+ | BKM 14076 | 22 σελ. | 18,80€

Ζήτω η εξοχή!
1+ | ΒΚΜ 13920 | 14 σελ. | 14,70€

Τα χρώματά μου
1+ | ΒΚΜ 13918 | 14 σελ. | 14,70€

Τα μικρά μου ζώα
1+ | ΒΚΜ 13919 | 14 σελ. | 14,70€

3+

Magali Le Huche

Η ορχήστρα διηγείται:
Ο Καρυοθραύστης

Η ορχήστρα διηγείται:
Το καρναβάλι των ζώων

Η ορχήστρα διηγείται:
Ο µαγικός αυλός

5+ | BKM 11882 | 24 σελ. | 18,80€

5+ | BKM 12862 | 24 σελ. | 18,80€

5+ | BKM 13202 | 24 σελ. | 18,80€

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

Έρχεται το 2023!
Ο Ρένος και η ρέγκε
BKM 14207 | 28 σελ.

Ο Ρένος και η ορχήστρα

Ο Ρένος και η ροκ

Ο Ρένος αγαπά τη μουσική

BKM 10221 | 28 σελ. | 12,90€

BKM 11103 | 28 σελ. | 12,90€

BKM 13162 | 28 σελ. | 12,90€

Aurélie Guillerey
Επίσης κυκλοφορούν

Αλαντίν
(Σειρά: Τα μικρά μου μουσικά βιβλία)
2+ | BKM 13173 | 24 σελ. | 12,90€

Εικ.: Ag Jatkowska

Εικ.: Ag Jatkowska

Εικ.: Ag Jatkowska

Η Ορχήστρα των Ζώων
παίζει Μπαχ

Η Ορχήστρα των Ζώων
παίζει Μπετόβεν

Η Ορχήστρα των Ζώων
παίζει Μότσαρτ

6 µηνών+ | BKM 12520 | 12 σελ.
15,50€

6 µηνών+ | BKM 13297 | 12 σελ.
15,50€

6 µηνών+ | BKM 13296 | 12 σελ.
15,50€

Μικρές κρυψώνες
Το ποτάμι μου, Το δέντρο μου
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Ακολούθησε τα ξωτικά για να
ανακαλύψεις τις μικρές κρυψώνες
μέσα στα βιβλία, στο δέντρο ή στο
ποτάμι, ανοίγοντας τα μικρά παράθυρα
που είναι γεμάτα εκπλήξεις!

Μία Κασσάνυ

1+ | ΒΚΜ 06712, 06713 | 24 σελ. | 7,90€

Εικ.: Σούζι Χάμμερ
Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Μέσα μεταφοράς
3+ | ΒΚΜ 14040 | 24 σελ. | 11,90€

Μεγάλες εξορμήσεις
για μικρούς εξερευνητές:
Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Τζουλιάνο Φέρρι
Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Θάλασσα

Ποιος να ‘ναι;

6 μηνών+ | ΒΚΜ 09740 | 10 σελ. | 8,40€

18 μηνών+ | ΒΚΜ 12023
18 σελ. | 10,90€

Ποτάμι
6 μηνών+ | ΒΚΜ 09742 | 10 σελ. | 8,40€

Εξοχή
6 μηνών+ | ΒΚΜ 09741 | 10 σελ. | 8,40€

Δάσος
6 μηνών+ | ΒΚΜ 09743 | 10 σελ. | 8,40€

Οδός Χαράς
Η μπουγάδα που πετάει!

Katie Daynes
Εικ.: Christine Pym
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Οδός Χαράς
Λεωφορείο, μην αργείς!
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
2+ | ΒΚΜ 13979, 13980 | 12 σελ.
7,90€ ο κάθε τίτλος

Οι απορίες των μικρών
Τι είναι ο ρατσισμός;
4+ | ΒΚΜ 13741 | 12 σελ. | 8,50€

Τι είναι τα αστέρια;
3+ | ΒΚΜ 13652 12 σελ. | 7,50€

Τι είναι τα κακά;,
3+ | ΒΚΜ 13740 | 12 σελ. | 7,50€

Γιατί χρειαζόμαστε τα δέντρα;
4+ | ΒΚΜ 06475 | 12 σελ. | 8,50€

Γιατί πεθαίνουν όλα;

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Άξελ Σέφλερ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαρλάς

Η γάτα και το βιβλίο μαγειρικής
Η σκιουρίνα κι ο χιονάνθρωπος
Οι κάλτσες του αλεπουδίνου
Ο αρκούδος ταχυδρόμος

4+ | ΒΚΜ 06473 | 12 σελ. | 8,50€

Το λαγουδάκι θέλει να κοιμηθεί

Γιατί να το μοιραστώ;

Το γουρουνάκι παίζει κρυφτό

4+ | ΒΚΜ 06474 | 12 σελ. | 8,50€

2+ | ΒΚΜ 13155, 13156, 13083, 13084,
13085, 13086 | 14 σελ. | 7,90€ ο κάθε
τίτλος

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτοί εμπνέονται
όλες τις εφευρέσεις και τις κατασκευές,
αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούν να μάθουν
ένα δύο πραγματάκια από εμάς τα ζώα!
Για πρώτη φορά κυκλοφορούν δύο βιβλία
για παιδιά με θέμα τη βιομιμητική!

Κριστιάν Ντοριόν, Γιέζι Γιουν
Μτφρ.: Αγγελική Τζαβάρα

Εφευρέσεις από το ζωικό βασίλειο
Γνώρισε τα πλάσματα που μας
εμπνέουν να εξελίσσουμε την
τεχνολογία

Σοφία Ζαραμπούκα

Εμείς τα ζώα έχουμε επινοήσει τρόπους
για να λύνουμε προβλήματα και να
κατασκευάζουμε απίστευτα υλικά, καθώς
και τρόπους για να αποφεύγουμε τις
κακοτοπιές και να επιβιώνουμε χωρίς
βοήθεια για εκατομμύρια χρόνια.

Περιπέτειες στο Μουσείο
της Ακρόπολης
«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..

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.

5+ | BKM 13738 | 60 σελ. | 10,80€

7+ | BKM 14007 | 80 σελ | 13,50€

Κριστιάν Ντοριόν, Γιέζι Γιουν
Μτφρ.: Αγγελική Τζαβάρα

Κατασκευές από το ζωικό βασίλειο
Γνώρισε τα πλάσματα που μας
εμπνέουν να χτίζουμε τα σπίτια και
τις πόλεις μας
Εδώ και εκατομμύρια χρόνια, εμείς τα ζώα
κατασκευάζουμε σπίτια κατά παραγγελία
και εφαρμόζουμε μέσα σε αυτά ένα σωρό
καινοτομίες στα υλικά, στα σχήματα, στην
άντληση νερού και στην τεχνολογία ψύξης.
7+ | BKM 14006 | 80 σελ | 13,50€

Οιδίποδας, ο βασιλιάς λύκος
Ελένη, το τίμημα της ομορφιάς
Μήδεια, η μάγισσα από την Ανατολή
Αντιγόνη, το κορίτσι που αγαπούσε τους λύκους
5+ | BKM 12963 | 13712 | 12964 | 13711 | 40 σελ. | 9,70€

Απόστολος Πάππος
& Μαίρη Μπιρμπίλη
Εικ.: Ράνια Μακρυγιάννη
Πρόσωπο – Ζώο – Πράγμα

Γλαύκος, ο μικρός Μινωίτης BKM 11943
Αλεξάνδρα, η μικρή Μυκηναία BKM 11944
Μυρρίνη, η μικρή Αθηναία BKM 12024
Κάρυς, ο μικρός Κυκλαδίτης BKM 12028
Λέων, ο μικρός Σπαρτιάτης BKM 13220

Στόχος του πρωτότυπου αυτού εκπαιδευτικού
υλικού είναι η αξιοποίηση του γνωστού
παιχνιδιού «Πρόσωπο - Ζώο – Πράγμα» για
την κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης,
τη γνωριμία με το αλφάβητο, την όξυνση της
παρατηρητικότητας αλλά και την εξοικείωση
με την ομαδοποίηση και την ταξινόμηση.
Για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής
ηλικίας.

4+ | 36 σελ. | 9,90€

4+ | ΒΚΜ 13663 | 88 σελ. | 9,90€

Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας, αρχαιολόγος
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...

Στη σειρά κυκλοφορούν:

Katie Daynes
Εικ.: Roisin Hahessy
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Μπορούμε στ’ αλήθεια να
βοηθήσουμε τις πολικές
αρκούδες;
Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν
και οι πολικές αρκούδες υποφέρουν. Συνάντησέ τες και
άκουσε τι έχουν να πουν στα παιδιά όλου του κόσμου.
Καταστρώστε μαζί ένα πραγματικά ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
για τη σωτηρία τους και τη σωτηρία του πλανήτη.
5+ | BKM 08967 | 48 σελ. | 7,90€

Κραιγκ Κόντιλ

Τζούλια Ντόναλντσον

Εικ.: Κάρρι Σράιοκ

Εικ.: Άξελ Σέφλερ

Μτφρ.: Όλγα Καρυώτη

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Τα μυστικά σημάδια
της φύσης. Πώς να τα
ανακαλύπτεις στον ουρανό,
στο νερό, στα φυτά, στα ζώα
και στον καιρό.

Το Γκρούφαλο καρουζέλ
Διάβασε την κλασική ιστορία
του Γκρούφαλο κι ύστερα
ζωντάνεψέ την παίζοντας με
τις αποσπώμενες φιγούρες
τις τρεις φανταστικές
τρισδιάστατες σκηνές!

Συνόδευσε δύο νεαρούς
περιηγητές καθώς
ανακαλύπτουν τη χαμένη τέχνη
της ανάγνωσης των σημαδιών
της φύσης με τα μάτια, τα αυτιά
και με την... περιέργειά τους!

3+ | BKM 13182 | 10 σελ. | 18.80€

7+ | ΒΚΜ 10955 | 64 σελ. | 14,40€

Ρέιτσελ Πίρσυ
Εικ.: Φρέια Χάρτας
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Αν βρεθείς στο δάσος μια
μέρα. Ψάξε να βρεις πάνω
από 100 ζωάκια!
(Σειρά: Το δάσος της
καφέ αρκούδας)
4+ | ΒΚΜ 10657 | 40 σελ. | 14,40€

9 ιστορίες από τα θαύματα της φύσης
4+ | ΒΚΜ 10773 | 96 σελ. | 14,90€

Επίσης κυκλοφορούν

Καρλ Γουίλκινσον
Εικ.: Γκρέις Χέλμερ
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Στάσου, κοίτα…
και θαύμασε.
40 θαύματα της φύσης
ξεδιπλώνονται
6+ | ΒΚΜ 13744 | 96 σελ. | 13,30€

6+ | ΒΚΜ 12951 |128
σελ. | 16,60€

6+ | BKM 13610 | 32 σελ.
| 10,70€

7+ | BKM 13025 | 128 σελ.
| 14,40€

Curatoria Draconis

Emma Roberts

Εικ.: Tomislav Tomicć

Εικ.: Rae Ritchie,
Tomislav Tomic

Μτφρ.: Μιράντα Λεωνίδου,
Χριστίνα Αϊδίνη

Η ∆ρακοκιβωτός
Καλώς ήρθες στη
∆ρακοκιβωτό… 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.
8+ | BKM 13026 | 80 σελ. | 19,90€

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Η Μυστική Λέσχη
των Μονόκερων
Πιστεύεις στους μονόκερους;
Θέλεις να γίνεις μέλος μιας
μυστικής λέσχης όπου ανήκουν
όλοι και όλες όσοι ασχολούνται
με τους μονόκερους; Αν ναι,
ήρθε η ώρα να διεκδικήσεις τη
θέση σου στη Μυστική Λέσχη
των Μονόκερων!
5+ | ΒΚΜ 12040 | 24 σελ. | 18,80€

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ
Μτφρ.: Μελίνα Καρακώστα

Ο Μικρός Πρίγκιπας (με κινούμενες εικόνες)
Το πλήρες κείμενο του αριστουργήματος του Εξυπερύ σε μια
πολυτελή έκδοση, με πολλές εικόνες που ξεπετάγονται.
8+ | ΒΚΜ 10219 | 70 σελ. | 29.90€

Πέιτερ Χους

Σολεδάδ Ρομέρο Μαρίνιο

Μτφρ.: Μαργαρίτα Μπονάτσου

Εικ.: Σιάνα Τεϊμόυ

Χρονολόγιο
Ένα ταξίδι στην Ιστορία
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.

Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Κουρείο Κλαμπ
Θα χρειαστεί να σκεφτείτε γρήγορα, να
εξετάσετε τα στοιχεία και να ανακαλύψετε
τον ένοχο μιας δολοφονίας. Ένα βιβλίο
με ιδιαίτερο ύφος εικονογράφησης, ένας
φόρος τιμής στα κλασικά αστυνομικά
μυθιστορήματα μυστηρίου. Οι μικροί θα
παίξουν τους ντετέκτιβ, οι μεγάλοι θα
λατρέψουν αυτή τη διαδραστική ιστορία που
εκτυλίσσεται στο Σικάγο τη δεκαετία του ’20.
7+ | BKM 10301 | 54 σελ. | 11,50€

10+ | BKM 12102 | 80 σελ. | 20,90€

Μορίς Λεµπλάν
Εικ.: Κριστέλ Εσπιέ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Αρσέν Λουπέν, το παράξενο ταξίδι
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€

Πέιτερ Χους

Λάρα Αλμπανέζε

Μτφρ.: Μαργαρίτα Μπονάτσου

Εικ.: Βίντους Ρόζιν
Μτφρ.: Λένα Ταχμαζίδου

Χρονολόγιο
Επιστήµη και Τεχνολογία

Χάρτες του διαστήματος

Μάθε την ιστορία της επιστήµης και της τεχνολογίας,
από τα πρώτα εργαλεία µέχρι
τις πιο πρόσφατες εφευρέσεις. Σε κάθε σελίδα θα βρεις
θαυµαστές ανθρώπινες επινοήσεις και εφευρέσεις.

Ήρθε η ώρα να ξεδιαλύνεις τα
μυστικά των πλανητών, των
αστεριών, των γαλαξιών και
των σουπερνόβα, μέσα από
τους φανταστικούς χάρτες που
σε κατατοπίζουν στην απεραντοσύνη του διαστήματος.

10+ | BKM 12940 | 80 σελ. |
20,90€

9+ | BKM 07886 | 96 σελ. | 19,90€

Άννα Μπρετ
Εικ.: Νικ Χέυς

Μτφρ.: Αγγελική Τζαβάρα

Κάρολος Δαρβίνος, Για την
Καταγωγή των ειδών (Αυτοί
που άλλαξαν τον κόσμο)

Αλεξάντρα Μιζελίνσκα,
Ντάνιελ Μιζελίνσκι, Ναταλία Μπαράνοφσκα
Εικ.: Αλεξάντρα Μιζελίνσκα, Ντάνιελ Μιζελίνσκι
Μτφρ.: Ναταλία Σκανδάλη, Αναστασία Χατζηγιαννίδη

Χάρτες Ένα εικονογραφηµένο ταξίδι στον κόσµο
59 υπέροχοι χάρτες γεμάτοι εικόνες και αξιοπερίεργα θα σας
μεταφέρουν σε ξεχωριστά μέρη και θα σας κάνουν να θέλετε να
μάθετε ακόμη περισσότερα.
6+ | BKM 12428 | 128 σελ. | 21,90€

∆ώσε µου µια µπουκιά
Πεντανόστιµες ιστορίες φαγητού
Χίλιες γεύσεις από όλο τον κόσµο!
7+ | BKM 13615 | 116 σελ. | 20,90€

Στέλλα Κασδαγλή
Εικ.: Φωτεινή Τίκκου
30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσµο και
πώς µπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ
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.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου - Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ,
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
12+ | BKM 12188 | 312 σελ. | 19,90€

Επίσης κυκλοφορούν

Ανακάλυψε κι εσύ πώς ο Δαρβίνος
άλλαξε για πάντα τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το
ανθρώπινο είδος –και τη θέση
μας στο ζωικό βασίλειο– με το
επαναστατικό έργο του Για την
καταγωγή των ειδών και τη
θεωρία του για την εξέλιξη.
9+ | BKM 13896 | 64 σελ. | 16,90€
4+ | ΒΚΜ 11495
48 σελ. 11,90€

ΒΚΜ 09447
432 σελ. 16,53€

12+ | BKM 09943
256 σελ. | 9,86€

12+ | BKM 12487
208 σελ. | 9,90€

9+ | ΒΚΜ 11496
168 σελ. | 18,80€

10+ | ΒΚΜ 11380
144 σελ. | 11,10€

Συλβαίν Ζαουί

Μέγκαν, δούκισσα
του Σάσσεξ

Εικ.: Ανν Κραέ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Κρίστιαν Ρόμπινσον

Είμαι ένα δέντρο

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Το παγκάκι

Ένα βιβλίο για το δώρο της γέννησης
του ανθρώπου και της φύσης.
Μια παράλληλη ιστορία ενός δέντρου
και ενός παιδιού που μεγαλώνουν
και έρχονται στον κόσμο μαζί
αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.
Λεπτομέρειες της πολύ όμορφης
εικονογράφησης αναδεικνύονται μέσα
από κοπτικά που οδηγούν ευρηματικά
στις επόμενες σελίδες.
Ένα πολύτιμο βιβλίο για τον σεβασμό
στη φύση και στον διπλανό μας.

Στο Παγκάκι, η Μέγκαν, δούκισσα του
Σάσσεξ, συλλαμβάνει την ιδιαίτερη
σχέση μεταξύ πατέρα και γιου και την
αποδίδει με τα μάτια της μητέρας.
Η προοπτική του μέλλοντος για την
οικογένειά της, δοσμένη με στοχαστικό,
ποιητικό τρόπο, αφορά κάθε αναγνώστη,
κάθε ηλικίας.
3+ | ΒΚΜ 14018 | 40 σελ. | 12,90€

3+ | ΒΚΜ 10416 | 44 σελ. | 14,40€

Τρέισι Ν. Τοντ
Εικ.: Κρίστιαν Ρόμπινσον
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

ΝΙΝΑ: Η ιστορία της Νίνα Σιμόν

Λίλια Γκούνη Σοφικίτη

Μαρία Παπαγιάννη

Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
Η ώρα του ουρανού πήγε ροζ με πορτοκαλί

Εικ:. Ίρις Σαμαρτζή
Στο Πικεφί

Μια ιστορία καμωμένη από αγαπημένες μυρωδιές, ήχους και
χρώματα. Από παιχνίδια, που η φαντασία ενός μικρού παιδιού
σκαρφίζεται. Σε ένα μέρος που σαν και αυτό θα μπορούσε να
γίνει ο κόσμος όλος. Μια ευτυχισμένη ιστορία. Θα την ακούσετε κι
εσείς, αρκεί η ώρα του ουρανού να πάει ροζ με πορτοκαλί!

Δυο αδέρφια μετατρέπουν το δωμάτιό τους σε θάλασσα και μαζί
καβαλάνε τα κύματα για να περάσουν στην απέναντι ακτή.
Είναι δυο αδέρφια, δυο παιδιά που στο παιχνίδι τους
χωράνε τον κόσμο όλο.

Η ιστορία της μικρής Γιουνίς, που όταν
μεγάλωσε, έγινε η τραγουδίστρια θρύλος
Νίνα Σιμόν. Όταν είδε να κλείνουν οι πόρτες
εξαιτίας του χρώματός της, συνειδητοποίησε
ότι το ταλέντο της μπορεί να μην ήταν αρκετό
για να πετύχει στη ζωή της. Παρ’ όλα αυτά, με
μια φωνή σαν μακρινή καταιγίδα, κατάφερε
να θριαμβεύσει και στη συνέχεια να υψώσει
τη βροντερή αυτή φωνή της σε μια δυναμική
διαμαρτυρία ενάντια στον ρατσισμό και στις
διακρίσεις. Τα τραγούδια της αντηχούσαν σε
ολόκληρο το έθνος, μαλακώνοντας καρδιές
και αλλάζοντας μυαλά.
5+ | ΒΚΜ 14101 | 64 σελ. | 12,90€

3+ | ΒΚΜ 11210 | 40 σελ. | 14,40€

3+ | ΒΚΜ 14046 | 36 σελ. | 13,90€

Kelly DiPucchio
Εικ.: Κρίστιαν Ρόμπινσον

Άννα Κουππάνου

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Έφη Λαδά
Η Λένα και η μέλισσα
Είναι η αγάπη μεγάλη σαν ήλιος ή μικρή
σαν το φως που περνά μέσα από ένα
δαχτυλίδι και δένει δυο ζωές για πάντα;
Και ποιος την έχει; Και ποιος τη δίνει; Και
πού χωράει; Η Λένα, θα ζητήσει να μάθει,
και θα συνεχίσει να μαθαίνει για την
αγάπη, από τα πρώτα της χρόνια μέχρι τα
τελευταία. Ένα βιβλίο για την αγάπη, για
αυτά που νομίζαμε ότι ξέραμε και για αυτά
που μπορούμε να μάθουμε γι' αυτή.

Γκαστόν
Επίσης κυκλοφορεί

4+ | ΒΚΜ 13966 | 40 σελ. | 10,80€

Υποψήφια για το H.C. Andersen Award 2024
4+ | ΒΚΜ 14315 | 32 σελ. | 10,80€
ΒΚΜ 13717 | 12,80€ | σκληρόδετη έκδοση

Ο Γκαστόν δίνει τον καλύτερο εαυτό
του ώστε να μάθει να είναι ένα ήσυχο
σκυλάκι με καλούς τρόπους.
Ο Γκαστόν ταιριάζει τόσο πολύ
με τα κανίς αδελφάκια του!
Όμως, μια τυχαία συνάντηση με μια
οικογένεια μπουλντόγκ στο πάρκο
αποκαλύπτει ένα φοβερό λάθος.

4+ | BKM 12973 | 32 σελ.
11,80€

Kjell Ringi
Μτφρ.: Κωνσταντίνος Δαμιανάκης, Carolina Cury

Ο ξένος
«Με μόλις 180 λέξεις ο Ρινγκί μίλησε πριν
από 54 χρόνια στα παιδιά σε ένα πρώτο
επίπεδο για την αποδοχή και την
ενσυναίσθηση που νικούν την άγνοια, τον
φόβο και την προκατάληψη και σε ένα
δεύτερο επίπεδο για τα απολυταρχικά
καθεστώτα, τους αδαείς πολιτικούς, τη
χρήση στρατού και τη βία».
– Ζωή Κοσκινίδου, Εφημερίδα των
Συντακτών
5+ | ΒΚΜ 13668 | 40 σελ. | 11,80€

Wafa’ Tarnowsk

Νικολάι Ποπόφ

Εικ.: Vali Mintzi

Μτφρ: Μαρία Παπαγιάννη

Γιατί;

Μτφρ: Μαρία Παπαγιάννη

Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Αργυρώ Πιπίνη,

Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη
Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα

Εικ.: Ίρις Σαμαρτζή
Είπε ο κήπος...

Η μικρή Αργυρώ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της.
Όμως οι φίλες της έχουν φύγει από τη Σμύρνη όπου κατοικούσαν
και η μόνη που της έχει απομείνει είναι η γειτονοπούλα της η
Αϊσέ. Τα παιχνίδια τους, η αναμονή της γιορτής και το μαντίλι
με τα τριαντάφυλλα, που η Αϊσέ ετοιμάζεται να χαρίσει στην
Αργυρώ τη μεγάλη μέρα, τις γεμίζουν χαρά και προσμονή, μέχρι
τη στιγμή που θα βρεθούν κι οι δυο μαζί αντιμέτωπες με την
καταστροφή. Ήτανε 13 Σεπτέμβρη του 1922,
στη Σμύρνη της Μικρασίας.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κήπος.
Μια ιστορία για τον αρχαίο δεσμό όλων των
πλασμάτων, για την ιερότητα των δέντρων, των ζώων
και των φυτών, για τη σημασία της αποφασιστικής
στιγμής, για όσα μπορούμε να κάνουμε τώρα.

Η μυστική βιβλιοθήκη
της Νουρ

Ο Βάτραχος απολαμβάνει ένα
ήρεμο απόγευμα συντροφιά
με ένα λουλούδι, όταν
εμφανίζεται ένας ποντικός
που ζηλεύει και αποφασίζει
να πάρει το λουλούδι για
τον εαυτό του. Ένα βιβλίο
φωτισμένο, που αποτυπώνει
με αξέχαστο τρόπο το τίμημα
του πολέμου.
Ένα βιβλίο χωρίς λόγια,
όπως ο πόλεμος.

Ενώ η όμορφη πόλη τους
βομβαρδίζεται κι ο κόσμος
κρύβεται σε καταφύγια,
δυο παιδιά τολμούν να
φτιάξουν μια μυστική
βιβλιοθήκη. Μια ιστορία για
τη χαρά της ανάγνωσης
σε περιόδους πολέμου και
φόβου, εμπνευσμένη από μια
αληθινή μυστική βιβλιοθήκη
στη Συρία.

5+ | ΒΚΜ 13955 | 56 σελ. | 10,50€

5+ | ΒΚΜ 12731 | 48 σελ. | 14,70€

6+ | ΒΚΜ 14110 | 32 σελ. | 10,90€

8+ | ΒΚΜ 14017 | 48 σελ. | 9,90€

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 και στις μαγικές περιοχές
της φύσης. Ένα βιβλίο χωρίς λόγια,
για μικρούς και μεγάλους.

Mariajo Illustrajo
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Κατακλυσμός
Ένα πρωί η πόλη ξυπνάει και ανακαλύπτει πως
όλα είναι λίγο… υγρά! Στην αρχή κανείς δεν
ανησυχεί, πολύ γρήγορα όμως το λίγο νεράκι
γίνεται ένα τεράστιο πρόβλημα.
Μια δυνατή ιστορία για το πώς πρέπει να
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα πριν γίνουν
τεράστια. Ένας ύμνος στη δύναμη της
συνεργασίας, στην αξία του «όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε».

5+ | BKM 13921 | 28 σελ. | 15€

Δικαίος Χατζηπλής

Κατερίνα Κρις

Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά
Στην κρυψώνα του
γιγαντιαίου
χιμπαντζή

Η Φαντασία
Ένα βιβλίο-επανάσταση, που
ενισχύει τη φαντασία των
παιδιών και τη δημιουργική
τους σκέψη! Την ιστορία
διηγούνται με χιούμορ τα
«μισοτελειωμένα» δημιουργήματα της Φαντασίας που
βρέθηκε με τα χρόνια
κλεισμένη σε μια ντουλάπα.
Τα παιδιά καλούνται σε
βοήθεια ζωγραφίζοντας με τη
δική τους φαντασία το μαγικό
κλειδί που θα την ελευθερώσει. Καμία φαντασία δεν
πρέπει να μένει φυλακισμένη. Και τα παιδιά το ξέρουν
αυτό καλύτερα απ’ τον
καθένα. Το θέμα είναι να μην
το ξεχάσουν!
4+ | ΒΚΜ 13141 | σελ. 48 | 12,90€

Πανικός σήμερα στο σχολείο.
Ένα σωρό παράξενοι επισκέπτες. Κροκόδειλοι, πλάσματα
της θάλασσας, χορευτές με
σπαθιά, αστροναύτες, ναυαγοί, κυνηγοί καταιγίδων και
ένας γιγαντιαίος… χιμπαντζής.
Μπαμπάδες και μαμάδες δεν
χάνουν λεπτό· τηλεφωνούν
στη δασκάλα, για να μάθουν
τελικά ότι την τάξη των
παιδιών τους επισκέφθηκε η…
συγγραφέας κυρία Μερόπη
Σελιδοπούλου!
5+ | ΒΚΜ 13219 | σελ. 36 | 11,90€

3+ | ΒΚΜ 07766 | 36 σελ. | 12,20€

William Joyce
Μτφρ.: Mαρία Τοπάλη

Τα φανταστικά ιπτάμενα
βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ
Ο Μόρρις Λέσμορ αγαπούσε τις
λέξεις. Αγαπούσε τις ιστορίες.
Αγαπούσε τα βιβλία. Κάθε ιστορία,
όμως, έχει τις αναποδιές της.
4+ | ΒΚΜ 09642 | 56 σελ. | 9,16€

Άλεξ Γουίλμορ

Σμρίτι Χολς

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.:Στιβ Σμολ

Είδα ένα μαμούθ!
Καλώς ήλθατε στην Ανταρκτική, όπου μια ατρόμητη
ομάδα εξερευνητών μελετάει τη συμπεριφορά των
πιγκουίνων.
Πιγκουίνοι εδώ, πιγκουίνοι εκεί, παντού πιγκουίνοι…
Όμως, ένας από τους εξερευνητές ανακάλυψε κάτι
πολύ διαφορετικό. Κάτι εντελώς άγριο,
εντυπωσιακά χαλαρό και απόλυτα εξαφανισμένο.
Άραγε θα πιστέψει κάποιος στα λόγια του; Εσύ θα
τον πίστευες; Μια πολύ αστεία, δροσερή ιστορία για
όσους δυσκολεύονται να αποδεχτούν το απρόοπτο!
3+ | ΒΚΜ 14075 | 32 σελ. | 11,80€

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Μαζί σου κι εγώ
Έλα μαζί μας κι εσύ!
Με το Μαζί σου κι εγώ η Σμρίτι Χολς
και ο Στιβ Σμολ έφτιαξαν έναν ύμνο για
τη φιλία, τρυφερό και γεμάτο χιούμορ
και απρόοπτα.
4+ | ΒΚΜ 12583 | 40 σελ. | 9,90€

Στο Έλα μαζί μας κι εσύ! η παρέα μεγαλώνει, όταν ο Σκίουρος κι ο Αρκούδος
γνωρίζουν μια αλανιάρα κότα.
«Κωμικό, δυνατό και τρυφερό».
—The Sunday Times

Σμρίτι Χολς

4+ | ΒΚΜ 13916 | 40 σελ. | 9,90€

Εικ.:Στιβ Σμολ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Βρέξει χιονίσει, μαζί!
Μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία
και τις μικρές μάχες που πρέπει
να δώσει ο καθένας με τον
εαυτό του για να την κατακτήσει.
4+ | ΒΚΜ 13138 | 32 σελ. | 9,90€

Η μέρα που μεγάλωσε ο
Γουέλιγκτον
Μια ιστορία που μιλάει για
τις οικογενειακές σχέσεις και
την επιθυμία των παιδιών να
μεγαλώσουν πριν την ώρα τους.
4+ | ΒΚΜ 06802 | 32 σελ. | 9,90€

Βικτόρια Κάσσανελ

Λίλη Λαμπρέλλη

Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο
Η μέρα που η αλεπού έγινε κόκκινη

Η φαγούρα της αρκούδας γκρίζλι είναι ένα είδος ανυπόφορης
φαγούρας σε σημεία του σώματος όπου δε φτάνεις να
ξυστείς. Όταν η Αρκούδα έχει φαγούρα, ξέρει ποιο είναι το
τέλειο δέντρο, στον κορμό του οποίου θα τρέξει να ξυστεί.
Αλλά όταν φτάνει εκεί, κάποιος το ρίχνει κάτω! Μια αστεία
ιστορία που δείχνει πώς η βοήθεια προς τους άλλους μπορεί
να καταλήξει σε απρόσμενες και υπέροχες εκπλήξεις.

Η γκρίζα αλεπού έγινε κόκκινη τη μέρα που γέλασαν όλοι μαζί
της – ακόμα και η Αγέλαστη Μοίρα των παραμυθιών.
Όμως όταν γελάσει μαζί σου η Αγέλαστη Μοίρα, οι τρεις
Μοίρες σε ξαναμοιραίνουν. Εσύ προχωράς και μεγαλώνεις,
ενώ όσοι σε πλήγωσαν μένουν πίσω μικροί.

Η φαγούρα της αρκούδας γκρίζλι

3+ | ΒΚΜ 12975 | 32 σελ. | 12,90€

3+ | ΒΚΜ 13915 | 32 σελ. | 8,80€

Φυλλιώ Νικολούδη,
Εικ.: Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
Το χαρούμενο λιβάδι
Τι γίνεται σε ένα λιβάδι από κάτασπρες μαργαρίτες
όταν ένα κόκκινο λουλούδι φυτρώνει ξαφνικά ανάμεσά τους;
Έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί;
Να τρώει από το ίδιο χώμα;
Να ζεσταίνεται από τον ίδιο ήλιο;
Μια διαχρονική ιστορία που μιλάει για τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα και την αρμονική συνύπαρξη όλων στη γη.
Μια ευκαιρία να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια.
3+ | ΒΚΜ 13671 | 32 σελ. | 12,20€

Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Κριστιάν Ενρίς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Σειρά: Ζωή και Κότα
Η κοτούλα που ήθελε να δει τη θάλασσα, Το διαστημικό κοτέτσι,
Ένας αδερφούλης και για μένα!, Για όνομα της κότας, κλέψανε τον ήλιο!
5+ | ΒΚΜ 14080, 14081, 14082, 14083 | 48 σελ. | 8,80€

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Γεωργία Ζάχαρη
Η περιπέτεια ενός ιππότη

Ο Έλμερ και οι ιστορίες
για όνειρα γλυκά
3+ | ΒΚΜ 13561 | 32 σελ. | 10,10€

«Ένας ιππότης, που τα παραμύθια τον
θέλουν να σώζει δεσποσύνες από
επικίνδυνους δράκους ή μάγους, θα
ανακαλύψει στην πορεία ότι τα
πράγματα μπορούν να γίνουν και
διαφορετικά. Με ένα έξυπνο plot twist
που έρχεται προς το τέλος, ο συγγραφέας αποδεικνύει πως ακόμα και αν
κάτι πάει εντελώς στραβά, ίσως να
μην είναι τόσο καταστροφικό όσο
φαίνεται».
– Ζωή Κοσκινίδου, kokkinialepou.gr

Ο Έλμερ και το δώρο
3+ | ΒΚΜ 06727 | 32 σελ. | 10,10€

4+ | BKM 13588 | 40 σελ. | 10,90€

ο παρδαλός ελέφαντας!
«Ο Μακ Κι αναδεικνύει την τεράστια
αξία των παραμυθιών/ιστοριών για την
ψυχική ισορροπία των παιδιών αλλά και
τη δύναμή τους ως ιστορίες
καληνύχτας. […] Ο Έλμερ είναι έξοχος
για τα παιδιά 3-6 ετών».

Ed Vere
Πώς να είσαι λιοντάρι
Ένα δυνατό βιβλίο που εξυμνεί το
κουράγιο και τη δύναμη να είσαι
απλά ο εαυτός σου. Γιατί… δε
χρειάζεται να μουγκρίζεις για να
ακουστείς!

– Κατερίνα Χατζηανδρέου, elniplex.com

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια
αντίτυπα σε περισσότερες από
60 γλώσσες.

3+ | ΒΚΜ 11883 | 32 σελ. | 8,70€

Ο 'Ελμερ και οι φάλαινες

Ο Έλμερ και ο μπαρμπα-Κόκκινος

3+ | ΒΚΜ 13573 | 32 σελ. | 10,10€

3+ | ΒΚΜ 06732 | 32 σελ. | 10,90€

Χριστίνα Φλαμπούρη
Ρουσάκη Μαρία
Εικ.: Κιάρα Φεντέλε
Στις 7 κορυφές

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Ντέιβιντ Ρόμπερτς
Τυραννόσαυρος Σταλίτσας
Όταν ένα αυγό ορνιθόρυγχου, ενός
φιλήσυχου φυτοφάγου δεινόσαυρου,
καταλήγει στη φωλιά της τυραννοσαυρίνας, ακολουθεί μεγάλο μπέρδεμα, που
γίνεται μια πολύ αστεία ιστορία με
ομοιοκαταληξία και ρυθμό από την
αγαπημένη Τζούλια Ντόναλντσον και
τον πολυβραβευμένο Ντέιβιντ Ρόμπερτς.

Φτάνοντας όλο και πιο ψηλά,
αρπάζοντας κομμάτια ουρανού,
η μικρή Χριστίνα ξεπερνά τους
φόβους της και διαπιστώνει
πως γίνεται να είναι πιο δυνατή.
Βασισμένο στην αληθινή ιστορία
της Ελληνίδας ορειβάτισσας που
κατέκτησε τις ψηλότερες κορυφές
των 7 ηπείρων.

3+ | ΒΚΜ 13914 | 32 σελ. | 9,90€

5+ | ΒΚΜ 13215 | 32 σελ. 11,90€

Μια σκούπα, μα τι σκούπα!
Κατερίνα Χατζηκαλλία-Κουνιάκη
Εικ.: Χλόη Φινν
Μην το σκέφτεσαι! Καλά λες, πώς
δεν το σκέφτηκα;
Ένα βιβλίο-κλειδί για γονείς και παιδιά
για να ξεκλειδώσουμε τους εαυτούς
μας και τις σχέσεις μας, λύνοντας
ουσιαστικά τις αγωνίες μας.
5+ | ΒΚΜ 13975 | 32 σελ. | 9,90€

Το Γκρούφαλο και άλλες ιστορίες
Μια μοναδική συλλογή με οκτώ από τις
πιο αγαπημένες ιστορίες της Τζούλια
Ντόναλντσον εικονογραφημένες από
τον Άξελ Σέφλερ.
3+ | ΒΚΜ 12860 | 240 σελ. | 18,80€

«Έχει μέσα του ένα πλήθος
πραγμάτων: συναισθήματα,
καλοσύνη και ανταπόδοση,
Απόκριες, ζώα, μάγισσες, δράκους,
ανατροπή, χιούμορ».
– Απόστολος Πάππος, elniplex.com
Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη χιούμορ
και αγωνία, που έχει ενθουσιάσει
χιλιάδες παιδιά.
4+ | ΒΚΜ 10226 | 32 σελ. | 8,80€

Σάκης Σερέφας

Εικ.: Στέλλα Στεργίου
Ο ψεύταρος βοσκός Μητς Μπόι και
άλλες ιστορίες
Ο Μητς Μπόι βαριέται να βόσκει τα
πρόβατα μονάχος, γι’ αυτό και καταστρώνει
μια φάρσα. Θα την πληρώσει ακριβά.
Δηλαδή πόσο ακριβά;
Στη διπλανή ιστορία δυο τράγοι πάνω σε
ένα γεφύρι μαλώνουν για το ποιος θα το
περάσει πρώτος. Ποιος πέρασε τελικά;
Μα καλά, είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα
αυτά; Βεβαίως και είναι. Από τα χρόνια του
Αισώπου ήδη συμβαίνουν.
Δεν τα βλέπετε γύρω σας;
9+ | ΒΚΜ 13214 | 80 σελ. | 13,90€

Ζωρζ Σαρή
Σενάριο, εικονογράφηση: Kanellos Cob
Επιμέλεια: Γιώργος Γούσης
Ο θησαυρός της Βαγίας (Graphic Novel)
Η πολυδιαβασμένη ιστορία της Ζωρζ Σαρή, κυκλοφορεί σε μορφή
graphic nοvel. Η εικονογράφηση και μεταφορά του βιβλίου γίνεται
από τον ταλαντούχο δημιουργό Kanellos Cob, με την επιμέλεια του
σκηνοθέτη και δημιουργού κόμικς Γιώργου Γούση.
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 14088 | 128 σελ. | 17,50€

Γκοσιννύ, Εικ.: Σενπέ

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Στέλλα Στεργίου
Στο δάσος

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.
«Ο Γιαννακόπουλος σπάει τα κοντέρ με το
άφθονο, αυθεντικό, ενίοτε ξεκαρδιστικό
χιούμορ της ιστορίας του».
Α. Πάππος - Elniplex
White Ravens 2021
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
9+ | ΒΚΜ 12371 | 88 σελ. | 12,70€

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. | 17,70€

Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες, τόμος 2
5+ | BKM 12948 | 416 σελ. | 15,50€

Ο μικρός Νικόλας
ΒΚΜ 09481 | 180 σελ. | 11,70€

Ο μικρός Νικόλας και η παρέα του
ΒΚΜ 09482 | 156 σελ. | 10,70€

Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει
ΒΚΜ 09483 | 156 σελ. | 10,70€

Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές
ΒΚΜ 09484 | 180 σελ. | 11,70€

Ο μικρός Νικόλας έχει μπελάδες
ΒΚΜ 09485 | 180 σελ. | 11,70€

Γιάννης Σερβετάς
Eικ.: Τόμεκ Γιοβάνης
Τα πέντε αδέρφια
Ο «κοντός» κατηγορεί τον «ψηλό»,
που όλο τον πειράζει και τον κοιτάει
αφ’ υψηλού, ο «χοντρός» βρίσκει τον μπελά
του όταν παίρνει το μέρος του στη διαμάχη,
στην οποία σιγοντάρουν και οι άλλοι δύο.
Η μάνα δεν ξέρει τι να κάνει. Παιδιά είναι αυτά
ή βάσανο; Άραγε θα καταφέρει να μονοιάσει
τα πέντε αδέρφια ή στο τέλος θα τους
δείχνουν όλοι µε το δάχτυλο;
7+ | BKM 13290 | 64 σελ. | 6,60€

Τα παραμύθια του κλότσου
και του μπάτσου
Οχτώ αγαπημένοι συγγραφείς
(Γιαννακόπουλος, Δικαίου, Ηλιόπουλος,
Κοντολέων, Μελικέρτης, Παναγιωτάκης,
Παπαγιάννη) και οχτώ εικονογράφοι
(Sommer, Ραζής, Κουτσογιάννης, Ζάχαρη,
Τσάμπρα, Πέτρου, Χαδουλού) μας
παραδίδουν μια σούπερ χιουμοριστική
ανθολογία με αφορμή την πανδημία.
Ένα βιβλίο που ξεκίνησε από ένα
πρωταπριλιάτικο αστείο.
7+ | BKM 13584 | 104 σελ. | 8,80€

Γιουστύνα Μπεντνάρεκ
Εικ.: Ντάνιελ ντε Λατούρ
Δέκα κάλτσες (τέσσερις
δεξιές και έξι αριστερές)
σε απίστευτες περιπέτειες
Χορταστικές ιστορίες γεµάτες
δράση, απρόοπτα και γέλιο.
5+ | ΒΚΜ 12372 | σελ. 168 | 13,30€

Έρχεται το 2023!

Οι κάλτσες σε νέες περιπέτειες
(ακόμη πιο απίστευτες)
ΒΚΜ 11808

Τζακ Μέγκιτ-Φίλλιπς

Σώτη Βαγενά,

Εικ.: Ιζαμπέλ Φόλλαθ

Εικ.: Κατερίνα Στούρνα
Ντετέκτιβ Λάρι Μαξιλάρι Φτερά και πούπουλα

Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος Αγγελίδης

Η εκδίκηση του τέρατος (βιβλίο 2)
Μια φορά κι έναν πολύ άτακτο καιρό, ο 511χρονος Εμπενίζερ έκρυβε ένα τέρας στη σοφίτα του.
Τάιζε το τέρας με κάθε λογής πράγματα και
πλάσματα και σε αντάλλαγμα το τέρας τού
ξερνούσε ακριβά δώρα. Αλλά μετά έφτασε η
Μπέθανυ. Η διαβόητη φαρσέρ Μπέθανυ, μαζί με
την καινούρια της φτερωτή φίλη, την Κλοντέτ,
αλλά και τον Εμπενίζερ, είναι αποφασισμένοι να
αποτερατοποιήσουν τη ζωή τους και να κάνουν
καλές πράξεις.

Ο ντετέκτιβ Λάρι Μαξιλάρι ανεβαίνει στο
ποδήλατό του και διασχίζει με ορμή την άδεια
λεωφόρο. Ο Μίλτος με το καναρινί ταξί κάνει
γρήγορα στην άκρη, γιατί ξέρει καλά πως ο
Λάρι πρέπει να τρέξει για να λύσει ένα
σπουδαίο μυστήριο. Στο σπίτι του παππού Ηλία
και της γιαγιάς Ευτέρπης, κάποιος είχε βάλει
το… χεράκι του στη μοναδική συλλογή με τα
1.629 μαξιλάρια. Τι έχει συμβεί και ξαφνικά
μέσα σε μία νύχτα έγιναν όλα φτερά και
πούπουλα;

8+ | BKM 13579 | 288 σελ. | 12.90€

6+ | ΒΚΜ 13288 | 64 σελ. | 5,90€

Η Μπέθανυ και το τέρας (βιβλίο 1)
8+ | BKM 13577 | 256 σελ. | 11,70€

Ρομπέρτο Σαντιάγο
Εικ.: Ενρίκε Λορένθο
Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Ταξιδιώτες στον χρόνο
Μια ολοκαίνουρια σειρά βιβλίων που δε θα μπορείτε να
αφήσετε κάτω! Πώς θα μπορούσατε άλλωστε αφού δε θα
μπορείτε να σταθείτε σ’ ένα μέρος μιας και θα
διακτινίζεστε διαρκώς από τη μία εποχή στην άλλη!
Τα βιβλία έχουν στο DNA τους την πετυχημένη συνταγή
που έκανε τη σειρά «Τα ποδοσφαιρόνια» μπεστ σέλερ σε
ολόκληρο τον κόσμο! Λογικό, αφού είναι από τους ίδιους
δημιουργούς...
Η περιπέτεια των Μπαλμπουένα στην Άγρια Δύση,
Η περιπέτεια των Μπαλμπουένα με τον τελευταίο ιππότη
9+ | BKM 13989 | 232 σελ. | 12,80€

Μαρία Χρυσικού

Βάσια Παρασκευοπούλου

Εικ.:Άννυ Χατζηκόμνου
Το μυστήριο των λυμένων κορδονιών

Εικ.: Νίκος Χατζησταµούλος
Ένας δράκος σ’ όλα λάθος!

Γνωρίζετε γιατί λύνονται τόσο συχνά τα κορδόνια των
παπουτσιών των μικρών παιδιών; Ε, λοιπόν, γνωρίστε ξωτικά
ειδικευμένα στο λύσιμο κορδονιών, που ταλαιπωρούνται όσο
δε φαντάζεστε προκειμένου και να πετύχουν τον στόχο τους
και να μην αποκαλυφθούν. Χιούμορ και φαντασία που θα
λατρέψουν τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

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!

7+ | ΒΚΜ 12330 | σελ. 80 | 5,87€

ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
6+ | ΒΚΜ 12396 | σελ. 88 | 6,60€

Ντιμίτερ Ινκιόφ
Εικ.: Fritz Goller

Κυκλοφόρησε
το 8ο βιβλίο
της κλασικής σειράς!

Μτφρ.: Ρένα Καρθαίου, Βίκυ Λεοντιάδου

Η αδερφή μου η Κλάρα
και τα ωραία λεφτουδάκια (βιβλίο 8)
Ευχήθηκες ποτέ να βρεις τη σχολική σου τσάντα γεμάτη
λεφτουδάκια; Η Κλάρα πάντως θέλησε κάτι περισσότερο.
Και ό,τι βάλει στο μυαλό της το πετυχαίνει! Στο όγδοο
βιβλίο η Κλάρα γίνεται εκατομμυριούχος, ένα ολόκληρο
δισεκατομμύριο παίρνει φωτιά, κι ο διευθυντής της
κεντρικής τράπεζας λαμβάνει ένα παράξενο γράμμα στο
οποίο και απαντάει!
5+ | BKM 12615 | 96 σελ. | 5€
ΒΙΒΛΙΑ 1-7: ΒΚΜ 12009-12012, 12476-7, 12615-6 | 96 σελ. | 5€

BKM 13990 | 256 σελ. | 12,80€

Πέδρο Μάνιας
Εικ.: Δαβίδ Σιέρρα Λιστόν
Άννα Κατάμπρα
Η λέσχη του φεγγαριού,
Ένα πρόβλημα με φτερά
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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.
6+ | BKM 13575 | 120 σελ.
ΒΚΜ 13580 | 128 σελ. | 8,90€

Σειρά: Τα Ποδοσφαιρόνια
Ρομπέρτο Σαντιάγκο
Εικ.: Ενρίκε Λορένθο
9+ | ΒΚΜ 12732-12739
280-336 σελ. | 14,40€

Αγγελική Δαρλάση
Οι Ονειροφύλακες - βιβλίο 1& 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.

Γιάκομπ Βέγκελιους
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος Αγγελίδης

Ο γορίλλας του δολοφόνου
Είναι νύχτα στο λιμάνι της Λισαβόνας.
Το λιγοστό φως των φαναριών ίσα που
καταφέρνει να διώχνει εδώ κι εκεί το σκοτάδι.
Στις σκιές τρέχει ένας άντρας: αγωνίζεται για
τη ζωή του. Το όνομά του είναι Αλφόνς Μόρρο
και κρύβει ένα μυστικό· ένα μυστικό που
πανίσχυρες δυνάμεις θέλουν να κρατήσουν
κρυφό με κάθε κόστος.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
«Είναι ένα βιβλίο διαχρονικό, έχει καθολικότητα και παγκοσμιότητα».
Ευγένιος Τριβιζάς (πρόεδρος της επιτροπής που απένειμε το Κρατικό Βραβείο στους Ονειροφύλακες).

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ως το ΚΑΛΥΤΕΡΟ
μεταφρασμένο βιβλίο για εφήβους!

10+ | BKM 08863 | 456 σελ. | 15,50€

10+ | BKM 13248 | 600 σελ. | 17,90€

Κωνσταντίνος Πατσαρός
Εικ.: Ελένη Τσάμπρα
Ο άνθρωπος φωτιά

Εικ.: Σπύρος Γούσης
ΙΞ - Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο

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.
ΒΡΑΒΕΙΟ Βιβλίου Public
12+ | ΒΚΜ 13586 | 192 σελ. (περιέχει 16 σελίδες κόμικς) | 10,90€

Γιώργος Γρηγοράκης
Εξώφ.: Λέλα Στρούτση
Dream Escape Η απόδραση της Αλίκης
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. | 7,90€

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.

Άννα Κουππάνου

Εξώφ.: Μαρία Θύμη
Στο σκοτάδι των σκοταδιών κι
ακόμα παραπέρα
Το κλαμπ των χαμένων, Βιβλίο 2
Η Λίζι, το κορίτσι με τις υπερφυσικές
ιδιότητες καλλιεργεί όλο και
περισσότερο την ικανότητά της
να νιώθει τα αντικείμενα και να
διαβάζει την ιστορία τους. Έτσι,
αντιλαμβάνεται ότι κάποια πολύ
παράξενα πράγματα που συμβαίνουν
στην Αθήνα, όπως ένας απότομος
χιονιάς και η εξίσου απότομη
εξαφάνιση του χιονιού την επόμενη μέρα και η ρωγμή στην
Ακρόπολη, οφείλονται σε μια σκοτεινή δύναμη που ρουφάει το
παρελθόν και αποστραγγίζει την ιστορία.
12+ | ΒΚΜ 11369 | 240 σελ. | 11,90€

Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο
Το κλαμπ των χαμένων, Βιβλίο 1

Ο πρωτότοκος (βιβλίο 2),

Η μαθηματική διάνοια, ο βαρύς
χεβιμεταλάς, ο χειρότερος μαθητής του
σχολείου και γιος της διευθύντριας και
η Λίζι Γκριν, μυστήρια άφιξη από την
Αμερική. Μια ιδιαίτερη παρέα, 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.
Θα προλάβουν όμως;

Μπρίσινγκρ (βιβλίο 3),

12+ | ΒΚΜ 12394 | 192 σελ. | 9,70€

Έραγκον (βιβλίο 1),

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€

Δημήτρης Μελικέρτης
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 ξεχνά όσα έζησε.
Και η Φουρτούν;
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
10+ | BKM 13165 | 272 σελ. | 12,20€

Λι Μπέικον

Σταμάτης Κεσόγλου

Εικ.: Karl Kwasny

Εξώφ: Θέντα Μιμηλάκη
Η Λούση Λου είναι μια από μας

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. | 13,30€

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. | 9,90€

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Ευγένιος Τριβιζάς

Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
O Ισιντόρ και το φεγγάρι

Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης
Τα μαγικά μαξιλάρια

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.

Για τον βασιλιά, όσοι ονειρεύονται
δεν αποδίδουν στη δουλειά τους.
Φτιάχνει λοιπόν για τους υπηκόους
του κάτι μαξιλάρια που γεννούν
εφιάλτες… 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.

Κρατικό Βραβείο
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
8+ | BKM 13895 | 84 σελ. | 9,70€

Το πολυαγαπημένο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά που η Εθνική
Λυρική Σκηνή ανεβάζει σε όπερα για όλη την οικογένεια.
8+ | ΒΚΜ 00731 | 64 σελ. | 6,20€

Εύη Πίνη
Εξώφ: Λέλα Στρούτση
Ο κόκκινος μανδύας
Σπάρτη, 5ος αι π.Χ. Μια πόλη
μύθος, γεμάτη αντιφάσεις.
Η Διοτίμα 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.
9+ | BKM 12922 | 320 σελ. | 13,30€

Σπύρος Γιαννακόπουλος

Γιώργος Χατζόπουλος

Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Η αγελάδα που γελάει
(Σειρά: Άγης και Χάρης, βιβλίο 5)

Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η εξέγερση (Όνειρο δεύτερο,
σειρά: Αγριόπαπιες)

Ο εφοπλιστής Τίμος Δελαφράγκας
αγόρασε τον διάσημο και πανάκριβο
πίνακα Η αγελάδα που γελάει, τον
οποίο σκοπεύει να παρουσιάσει
στους εκλεκτούς προσκεκλημένους
του σε ένα λαμπερό γκαλά που θα
πραγματοποιηθεί στην έπαυλή του.
Τον πίνακα έχουν βάλει στο μάτι δύο
ληστές, ο Τίγρης και ο Λιοντάρης,
και έχουν καταστρώσει ένα απίθανο
σχέδιο για να τον βουτήξουν.
Όμως εκεί θα βρεθεί και ο Άγης με
τον θείο του τον Χάρη…

Η καταπίεση των γονιών, η αυταρχικότητα των καθηγητών, η αδιαλλαξία
του γυμνασιάρχη, ο απολυταρχισμός
της κυβέρνησης… ο συντηρητισμός
της κοινωνίας… Κόντρα σε όλα, τα
παιδιά ονειρεύονται. Η εξέγερση δε
θα αργήσει να ξεσπάσει!

Ζέφη Συρίβλη

Εξώφ.: Λέλα Στρούτση
Ένα παράξενο ατύχημα
(Σειρά: Μυστήρια για δύο, βιβλίο 2)

Αγριόπαπιες - Όνειρο πρώτο:
Η απόδραση

Η πόλη, ενόψει του ποδηλατικού
αγώνα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί
ποδηλάτες απ’ όλο τον κόσμο.
Κι ενώ όλα δείχνουν να πηγαίνουν
καλά, ένα ατύχημα και μια σειρά
από περίεργα γεγονότα θα
οδηγήσουν τη Λένη και τον Νικόλα
σε μια νέα περιπέτεια. Ούτε αυτοί
μπορούν να φανταστούν τι τους
περιμένει όταν αποφασίζουν να
βρουν την άκρη του νήματος.

11+ | BKM 13211 | 200 σελ. | 9,50€

9+ | ΒΚΜ 11797 | 256 σελ. | 12,70€

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Ζέφη Συρίβλη

11+ | BKM 11216 | 224 σελ. | 9,90€

8+ | ΒΚΜ 12606 | 120 σελ. | 8,80€

Μαρία Μπάστα

Ντέιβιντ Άλμοντ

Εικ.: Σπύρος Γούσης
Φαίδωνας και Ελλάνικος

Εικ.: Μάρτα Άλτες

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 Σαλαμίνας.
10+ | BKM 12863 | 128 σελ. | 7,50€

Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Ο καινούριος
Όταν έρχεται ο καινούριος στην
τάξη, τα 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 συμμαθητές… και επίσης πιο
σκοτεινή.
9+ | BKM 13212 | 320 σελ. | 13,30€

Κάθριν Ράντελ

Κάθριν Ράντελ

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Εικ.: Gelrev Ongbico

Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Τα παιδιά στις στέγες

Λύκοι στο χιόνι

Όλοι πιστεύουν ότι στο ναυάγιο η
Σόφι έμεινε ορφανή. Εκτός από την
ίδια. Κι όταν αποφασίζει να ψάξει την
αλήθεια, 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;

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.

ΒΡΑΒΕΙΟ Blue Peter Book
ΒΡΑΒΕΙΟ Waterstone’s
Children’s Book
9+ | BKM 12730 | 288 σελ. | 12,20€

9+ | BKM 12976 | 296 σελ. | 12,90€

Εξώφ: Κατερίνα Χαδουλού
Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια
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.

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. | 7,90€

12+ | BKM 13613 | 184 σελ. | 10,50€

Μαρούλα Κλιάφα
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Τη νύχτα που το σκυλί μας
μεταμορφώθηκε σε λύκο
Η Αντριάνα 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.

ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ

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…
Δικαιούται ένα παιδί της φαβέλας
να ονειρεύεται; O δρόμος προς την
ελευθερία και την ενηλικίωση είναι
σπαρμένος με εμπόδια. Στο βάθος,
όμως, ίσως να αχνοφαίνεται το φως.

White Raven 2022
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
12+ | BKM 13352 | 224 σελ. | 9,50€

12+ | BKM 13207 | 144 σελ. | 8,50€

Αναστασία Ξενοφώντος
Γαϊτάνου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Φιλία με άρωμα λεβάντας

Ένα παλιό μαθητικό λεύκωμα βρίσκεται τυχαία στα χέρια δύο έφηβων
κοριτσιών. Το παρόν μπλέκεται με το
παρελθόν. Ποια είναι η ιδιοκτήτρια
του λευκώματος; Τι της συνέβη; Στην
προσπάθειά τους ν’ ανακαλύψουν το
μυστικό του λευκώματος, θα έρθουν
αντιμέτωπες με τους δικούς τους
εφιάλτες και με τη Στέφανη, που με τη
βοήθεια των «υπηκόων» της, υφαίνει
γύρω τους έναν επικίνδυνο ιστό.

Βραβείο Κυπριακού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
12+ | ΒΚΜ 13934 | 352σελ. | 15,50€

Φίλιππος Μανδηλαράς
Εξώφ: Θανάσης Γεωργίου
Η μαϊμού του βασιλιά
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.
11+ | ΒΚΜ 09369 | 144 σελ. | 7,90€

Μαρία Παπαγιάννη

Ζωρζ Σαρή

Εξώφ: Φωτεινή Τίκκου
Χρυσά κουπιά

Εξώφ: Θανάσης Γεωργίου
Νινέτ

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.

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;

9+ | BKM 13210 | 176 σελ. | 8,80€

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ.
11+ | BKM 08498 | 416 σελ. | 15,90€

Πάτρικ Νες

Μτφρ.: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

Το τέρας έρχεται

Η μητέρα του δεκατριάχρονου
Κόνορ πεθαίνει από καρκίνο.
Ο Κόνορ προσποιείται πως αυτό
δε συμβαίνει, πως η μητέρα
του θα γίνει καλύτερα. Εκείνη
σιγοντάρει αυτό το ψέμα.
Ένα βράδυ, στο παράθυρο
του Κόνορ εμφανίζεται ένα
τέρας, ένα πελώριο έλατο που
περπατά, αρχέγονο και άγριο,
που ζητά από τον Κόνορ το πιο
επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο:
την αλήθεια. Και του υπόσχεται
ότι θα ξανάρθει για να του πει
τρεις ιστορίες, μόνο που μετά θα
πρέπει να του πει κι ο Κόνορ τη
δική του.
«Ο Πάτρικ Νες δημιουργεί
στο πρόσωπο του Κόνορ έναν
από τους πιο απρόβλεπτους
και βαθυστόχαστους νεαρούς
χαρακτήρες. Το ταξίδι του προς
την ωριμότητα είναι πλούσιο και
μπερδεμένο, και βουτάει στις
πιο μύχιες γωνιές και σχισμές
της ψυχής των νέων παιδιών.
Η πολυπλοκότητα του Κόνορ
επιτρέπει τη διπλή ευχαρίστηση
του να αναγνωρίζεις τον
εαυτό σου στην ιστορία ενώ
συγχρόνως σε εισάγει στο
άγνωστο».
J.A. Bayona
Βραβεία Carnegie και Kate
Greenaway για τη συγγραφή
και την εικονογράφηση
15+ | BKM 08458 | 216 σελ. | 14,40€

Ντάνιελ Ναγέρι

Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν

Καθετί το λυπηρό είναι ένα
ψέμα (μια αληθινή ιστορία)

Σε ένα γυμνάσιο της Οκλαχόμα,
ο Κχόσρου (που όλοι τον
φωνάζουν Ντάνιελ) στέκεται
μπροστά στο δύσπιστο κοινό
των συμμαθητών του και
μιλάει για την οικογένειά του,
υφαίνοντας μαζί πραγματικές
και φανταστικές ιστορίες από τη
ζωή των Ιρανών προγόνων του,
καθώς και μύθους βγαλμένους
από την πλούσια περσική λαϊκή
παράδοση. Κατασκευάζει έτσι
ένα μεγάλο παραμύθι με σκοπό
να σώσει τη ζωή του, σαν μια
σύγχρονη Σεχραζάντ στις Χίλιες
και μία νύχτες. Ή, πιο σωστά, για
να διεκδικήσει το δικαίωμά του
στην αλήθεια.
13+ | ΒΚΜ 13736 | 416 σελ. | 17,70€

Μάνος Κοντολέων

Εξώφ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

Η μάσκα του Καπιτάνο

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.
12+ | BKM 13235 | 208 σελ. | 9,50€

Κάρολαϊν Ο’Ντόνοχιου

Μάνος Κοντολέων
Εξώφ.: Βασίλης
Κουτσογιάννης

Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Όλα μας τα κρυφά χαρίσματα (βιβλίο 1)
Τα χαρίσματα που μας δένουν (βιβλίο 2)

Ο άλλος

Μια ιστορία όπου το παρελθόν
εισβάλλει στο παρόν και ξαφνικά
τα καλά κρυμμένα οικογενειακά
μυστικά φωτίζονται.
Οι δεκαεξάχρονοι Βάιος και
Φώτος γεννήθηκαν την ίδια
μέρα της ίδιας χρονιάς. Μα μέχρι
εκείνο το καλοκαίρι του 1990
δεν είχε τύχει να συναντηθούν…

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. Έτσι ξεκινάει το πρώτο βιβλίο, που αγγίζει με
λεπτότητα θέματα όπως η μετάβαση στην ενηλικίωση,
η αναζήτηση ταυτότητας, οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, η φιλία αλλά
και ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, και που ούτε μια στιγμή
δε χάνει τη γοητεία του - ίσως επειδή είναι διανθισμένο
με χιούμορ, μυστικισμό και τη σκοτεινή, σαγηνευτική
μαγεία της ιρλανδικής παράδοσης.

12+ | ΒΚΜ 13698 | 224 σελ. | 11,10€

Ελένη Δικαίου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Μόλις κυκλοφόρησε το β΄μέρος.
Μυστηριώδες, καλογραμμένο, έξοχο!

Η Ανδριανή και ο κυνηγός

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.
14+ | BKM 13329 | 248 σελ. | 10,50€

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 Δάφνη
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;

13+ | BKM 13232 | 448 σελ. | 17,90€
13+ | BKM 13233 | 464 σελ. | 17,90€

Τζέννυ Χαν
εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Το καλοκαίρι που ξύπνησα όμορφη
Χωρίς εσένα δεν υπάρχει καλοκαίρι
Θα έχουμε πάντα το δικό μας καλοκαίρι
Η Μπέλι μετράει τη ζωή της με καλοκαίρια. Οτιδήποτε
όμορφο, οτιδήποτε μαγικό συμβαίνει στη ζωή της γίνεται το
καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι, όμως, όλα αλλάζουν. Το τέλος
της «τριλογίας του καλοκαιριού» που έχει χαρακτηριστεί από
πολλά κορίτσια ως τα ωραιότερα βιβλία που διάβασαν ποτέ!
15+ | BKM 07714 | 248 σελ. | 12,12€
15+ | BKM 09044 | 280 σελ. | 11,84€
15+ | BKM 09045 | 320 σελ. | 12,84€

Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα
Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Καρολίνα Μιζάν

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.
15+ | BKM 12185 | 416 σελ. | 17,70€
Προς όλα τα αγόρια. Υ.Γ. Σ’ αγαπώ ακόμα
15+ | BKM 12856 | 392 σελ. | 16,60€

15+ | BKM 12953 | 616 σελ. | 18,80€

Προς όλα τα αγόρια. Παντοτινά δική σου

Ωδή… σσεια μιας έφηβης

15+ | BKM 12857 | 400 σελ. | 17,20€

14+ | BKM 12332 | 264 σελ. | 11,50€

Βησσαρία
Ζορμπά-Ραμμοπούλου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Ουμπάιντα, το καραβάνι των
ψυχών
Μέκκα, 633 μ.Χ. Ένα έτος μετά
τον θάνατο του Μωάμεθ στη
Μεδίνα. Περιπέτεια ενός
νεανικού αταίριαστου
έρωτα ανάμεσα σε μία
αρχοντογεννημένη Ελληνίδα
και σε έναν Άραβα σκλάβο. Η
ιστορία, εκμεταλλευόμενη τη
δεδομένη ιστορική εποχή, όταν
αρχαίες θρησκείες ξεψυχούν και
νέες ανατέλλουν, καταδεικνύει
την εξαθλίωση που προκύπτει
από τη δεισιδαιμονία καθώς και
τα αδιέξοδα της θρησκευτικής
μισαλλοδοξίας.
12+ | ΒΚΜ 13576 | 256 σελ. | 12,90€

Έκτορ Γκαρθία (Κιράι),
Φρανσέσκ Μιράλλιες
Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Εξώφ: Θέντα Μιμηλάκη
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+ | ΒΚΜ 12946 | 176 σελ. | 8,80€

Άντρη Αντωνίου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο
Μια ιστορία που καταπιάνεται με
ένα πολύ τολμηρό και δυστυχώς
πολύ επίκαιρο θέμα, τη σεξουαλική
κακοποίηση μιας προέφηβης.
Η πολυβραβευμένη συγγραφέας το
δουλεύει εξαίρετα, με το μοναδικό
αφηγηματικό χάρισμα που διαθέτει.
Με καταβυθίσεις και αναδύσεις στο είναι
της ηρωίδας, με σκοτεινές και φωτεινές
στιγμές, σκιές και ρωγμές, αναμνήσεις
ζοφερές και προσπάθειες ανασύνταξης.
Ένα αληθινό όσο και αρμονικό
μυθιστόρημα.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
12+ | BKM 13213 | 112 σελ. | 6,60€

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.

Patakis TikTok
Οι Εκδόσεις Πατάκη βρίσκονται παντού και αποδεικνύουν
μέσα από την πλατφόρμα του TikTok πως τα
βιβλία μπορούν να εμφανιστούν με τους πιο
διασκεδαστικούς -και όχι μόνο- τρόπους!
Σαρώστε τον κωδικό για να
ακολουθήσετε τον λογαριασμό!
Βρείτε μας στο tiktok.com/@ekdoseispataki
ekdoseis_pataki
και ακολουθήστε μας!

Το 2023 κλείνουν 100 χρόνια από τη γέννηση της Ζωρζ Σαρή. Οι προσωπικές της αξίες, η αγάπη της για
τα παιδιά και η «εξάρτησή» της από τη συγγραφή δίνουν το στίγμα του συγγραφικού της έργου, το οποίο
υπηρέτησε πιστά ως το τέλος της ζωής της τον Ιούνιο του 2012.
Οι Εκδόσεις Πατάκη τιμώντας τη μεγάλη συγγραφέα της εποχής μας σχεδιάζουν για το έτος 2023 μία
σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για όλους τους αναγνώστες της που την αγάπησαν διαβάζοντας τα βιβλία
της από τα παιδικά τους χρόνια, αλλά και για τους νέους του σήμερα, που τόσα χρόνια μετά συνεχίζουν να
τη διαβάζουν, να την αγαπούν και να εμπνέονται από το έργο της.
Μείνετε συντονισμένοι στο www.patakis.gr και στο υπό δημιουργία site www.zorzsari.gr.

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
Δημοτικού – 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!
www.patakis.gr/ekdotikos-oikos/2605/ekpaideutika-programmata/
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