θα

Τα πιο «ταξιδιάρικα» παιδικά &
εφηβικά βιβλία του καλοκαιριού!

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Λογοτεχνία
Όλα μας τα κρυφά χαρίσματα
Κάρολαϊν Ο’Ντόνοχιου

Η εκδίκηση του τέρατος
(βιβλίο 2)
Τζακ Μέγκιτ-Φίλλιπς, εικ.: Ιζαμπέλ Φόλλαθ
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος Αγγελίδης
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.

Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

O Ισιντόρ και το φεγγάρι

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.

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

8+ | BKM 13577 | 256 σελ. | 11,70€

Μτφρ.: Δημήτρης Μελικέρτης
Η Λέξι Ουάιλντ νομίζει πως θα πάει
στη Χαρούμενη Κοιλάδα, την
Κατασκήνωση για Γελαστά Αγόρια
και Κορίτσια. Όμως η γιαγιά της
παίρνει λάθος δρόμο και
καταλήγουν στην Κατασκήνωση
Τεράτων… όπου η Λέξι ανακαλύπτει
πως έχει περισσότερη πλάκα να
μοιράζεσαι την καλύβα σου με ένα
κορίτσι-λυκάνθρωπο, ένα
ψωνισμένο ζόμπι κι ένα φάντασμα
με καπέλο του μπέιζμπολ.

Ο καινούριος
Ντέιβιντ Άλμοντ
Εικ.: Μάρτα Άλτες
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας
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. Το νέο
μυθιστόρημα του βραβευμένου με
το βραβείο Άντερσεν συγγραφέα.
9+ | BKM 13212 | 320 σελ. | 13,30€

Ο Βραχοπόλεμος
Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού
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 | 48 σελ. | 9,90€

8+ | BKM 12962 | 152 σελ. | 8,70€

Δέκα κάλτσες (τέσσερις
δεξιές και έξι αριστερές)
σε απίστευτες περιπέτειες
Γιουστύνα Μπεντνάρεκ
Εικ.: Ντάνιελ ντε Λατούρ
Μτφρ.: Αναστασία Χατζηγιαννίδη
Δέκα κάλτσες αποφασίζουν να
αποδράσουν σε αναζήτηση μιας
πιο συναρπαστικής ζωής. Κι όσο οι
κάλτσες γίνονται αστέρες του
κινηματογράφου και ντετέκτιβ, όσο
μπλέκονται σε απρόσμενες
περιπέτειες, επιδεικνύουν
αλληλεγγύη, κοινωνική και
οικολογική συνείδηση, εμείς
απολαμβάνουμε χορταστικές
ιστορίες γεμάτες δράση, απρόοπτα
και πολύ γέλιο.
5+ | ΒΚΜ 12372 | 168 σελ. | 12,90€

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

Μυθιστορηματικοί προορισμοί
για άπειρες διανυκτερεύσεις!

Η Μπέθανυ και το τέρας (βιβλίο 1)

Το καλοκαίρι της φρίκης
Τέυλορ Ντόλαν

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.

13+ | BKM 13232 | 448 σελ. | 17,90€

8+ | BKM 13579 | 288 σελ. | 12.90€

Κατασκήνωση τεράτων

Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα
Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη
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 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.
8+ | BKM 14017 | 48 σελ. | 9,90€

Μανολίτο Γυαλάκιας
Ελβίρα Λίντο
Εικ.: Εμίλιο Ουρμπερουάγα
Μτφρ.: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη
Ο Μανολίτο Γυαλάκιας, όπως τον
ξέρουν όλοι στη γειτονιά του το
(Άνω) Καραμπαντσέλ, είναι ένας
μικρός πολυλογάς 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
8+ | ΒΚΜ 12717 | 192 σελ. | 8,80€

Καημένε Μανολίτο

8+ | ΒΚΜ 12718 | 200 σελ. | 8,80€

«ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ πότε ήταν η
τελευταία φορά που διάβασα ένα
βιβλίο με τόση καθαρή και
ατόφια απόλαυση».
Philip Pullman
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Ο γορίλλας του δολοφόνου
Γιάκομπ Βέγκελιους
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος
Αγγελίδης
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.
10+ | BKM 13248 | 600 σελ. | 17,90€

Ο άλλος

Κάποτε ο κυνηγός

Μάνος Κοντολέων

Ελένη Σαραντίτη

Η μαϊμού του βασιλιά

Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια

Εξώφ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Φίλιππος Μανδηλαράς

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

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…

Μαζί με την οικογένειά της η
Ευρυδίκη, κόρη πολιτικών
προσφύγων, επέστρεψαν από την
Τασκένδη στην πατρίδα γεμάτοι
ελπίδες. Είχαν αφεθεί στις
υποσχέσεις της κυβέρνησης για
επαγγελματική τακτοποίηση, στέγη,
εκπαίδευση, περίθαλψη…
Μια οικογενειακή οδύσσεια με σειρά
αγώνων, προσδοκιών, μικρών ή
μεγάλων πραγματώσεων και
αφοσίωσης. Αλλά και με τον πόθο
του νόστου.

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.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

12+ | ΒΚΜ 13698 | 224 σελ. | 11,10€

12+ | ΒΚΜ 13716 | 224 σελ. | 9,90€

Χρυσά κουπιά
Μαρία Παπαγιάννη
Εξώφ: Φωτεινή Τίκκου
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.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
9+ | BKM 13210 | 176 σελ. | 8,80€

Η απόδραση
(Όνειρο πρώτο,
σειρά: Αγριόπαπιες)
Γιώργος Χατζόπουλος
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
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.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
11+ | BKM 13211 | 200 σελ. | 9,50€

Τη μέρα που σπάσαμε τον
κόσμο

Το κλαμπ των χαμένων, Βιβλίο 1
Άννα Κουππάνου
Εξώφ.: Μαρία Θύμη
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;
12+ | ΒΚΜ 12394 | 192 σελ. | 9,70€

Τα πέντε αδέρφια
Γιάννης Σερβετάς

Στο σκοτάδι των σκοταδιών
κι ακόμα παραπέρα

Το κλαμπ των χαμένων, Βιβλίο 2
Άννα Κουππάνου
Εξώφ.: Μαρία Θύμη
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€

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 η μαμά παλάμη να μονοιάσει τα 5 αδέρφια
–τα 5 δάχτυλα– ή στο τέλος θα τους
δείχνουν όλοι με το δάχτυλο;
Μια αστεία ιστορία με θέμα το
bullying που θα τη λατρέψετε
οικογενειακώς!

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€

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.
12+ | BKM 13613 | 184 σελ. | 10,50€

Ο άνθρωπος φωτιά

Τίγκρε, με τα χέρια γυμνά

Κωνσταντίνος Πατσαρός

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Εξώφ: Βασίλης Σελιμάς

Εικ.: Ελένη Τσάμπρα

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; 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.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

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€

12+ | BKM 13352 | 224 σελ. | 9,50€

ΙΞ - Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο

Καθετί το λυπηρό είναι ένα
ψέμα (μια αληθινή ιστορία)

Δημήτρης Μελικέρτης
Εικ.: Σπύρος Γούσης

Ντάνιελ Ναγέρι
Μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν

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€

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Στέλλα Στεργίου

Εξώφ: Κατερίνα Χαδουλού

11+ | BKM 09369 | 144 σελ. | 7,90€

Στο δάσος

Eικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

7+ | BKM 13290 | 64 σελ. | 6,60€

Εξώφ: Θανάσης Γεωργίου

«Ένα σύγχρονο
αρισ τούργημα».
The New York Times
Book Review

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€

Μάθε τα δικαιώματά σου και
διεκδίκησέ τα
Διεθνής Αμνηστία, Angelina Jolie,
Geraldine Van Bueren

«Το βιβλίο αυτό είναι ένας οδηγός
για κάθε νέα και κάθε νέο που
πισ τεύει σε έναν καλύτερο
κόσμο για όλους και όλες μας».
MALALA YOUSAFZAI

Μτφρ. Ανδρέας Γναφάκης
Το βιβλίο αυτό εξηγεί ποια είναι τα
δικαιώματά σου. Αναδεικνύει το δυναμικό
έργο των νέων ακτιβιστριών και των νέων
ακτιβιστών σε ολόκληρο τον κόσμο, σου
δίνει εργαλεία για να γνωρίσεις τους
νόμους, να αναλάβεις δράση και να
διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει
δικαιωματικά.
13+ | ΒΚΜ 13605 | 296 σελ. | 10,90€

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

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.
ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ
12+ | BKM 13207 | 144 σελ. | 8,50€

Το πέρασμα.
Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922
Λίλη Λαμπρέλλη
Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου
Το πέρασμα πέντε γυναικών και
ενός μωρού –γιαγιά, μάνα, τρία
μικρά κορίτσια κι ένα αβάφτιστο
αγόρι– από το Αϊβαλί στη Μυτιλήνη,
το 1922, με βάση πραγματικές
μαρτυρίες. Οι εφτά άντρες της
οικογένειας έμειναν πίσω και δεν
άφησαν κανένα ίχνος, σαν να τους
ρούφηξε η γη. Αυτό το πέρασμα
μοιάζει με τις ματριόσκες, τις
ρώσικες κούκλες-φωλιές που η
καθεμιά τους κρύβει πολλές
μικρότερες, γιατί όσο ανοίγεις τις
φωλιές της ιστορίας, τόσο βρίσκεις
ότι τα καταχωνιασμένα περάσματα
είναι πολλά.

Θα ταξιδέψουμε στον χρόνο και
θα9νικήσουμε
τη βαρεμάρα!
+

Μαρούλα Κλιάφα

Ένα μαγικό πέρασμα
Φραντσέσκο Ντ’ Αντάμο
Εξώφ.: Βίλλυ Καραμπατζιά
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Ταξιδιώτες στον χρόνο

Ρομπέρτο Σαντιάγο, εικ.: Ενρίκε Λορένθο
Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα
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€ • BKM 13990 | 256 σελ. | 12,80€

Υπάρχουν μικρές χειρονομίες που
μοιάζουν ανώφελες, αλλά τελικά
λειτουργούν σαν τα πιο δυνατά
φάρμακα: Αναπτερώνουν τις ελπίδες
αυτών που τις δέχονται και
γιατρεύουν την αδιαφορία. Αυτό το
ξέρει καλά ο Ιεζεκιήλ. Αυτή είναι η
ιστορία του μαγικού του περάσματος.

Τα ποδοσφαιρόνια

Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

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)

10+ | ΒΚΜ 11097 | 160 σελ. | 7,90€

Μια έξυπνη και αστεία σειρά με
ιστορίες που καλλιεργούν το πνεύμα
ομαδικότητας, καταγγέλλουν τον
ρατσισμό και την ξενοφοβία,
προβάλλουν την ιδέα της φιλίας!

9+ | BKM 12732 | 296 σελ. • BKM 12733 | 288 σελ.
• BKM 12734 | 312 σελ. • BKM 12735 | 280 σελ.
• BKM 12736 | 336 σελ. • BKM 12737 | 320 σελ.
• BKM 12738 | 328 σελ. • BKM 12739 | 328 σελ. |
14,40€ ο κάθε τίτλος

10+ | ΒΚΜ 06948 | 156 σελ. | 7,70€

Οι Ονειροφύλακες

βιβλίο 1 (ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ)
& βιβλίο 2
Αγγελική Δαρλάση
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.

Τα παραμύθια του κλότσου
και του μπάτσου

Mια πλούσια, σύγχρονη και σούπερ
χιουμοριστική ανθολογία για να
γελάσεις δυνατά και με την καρδιά
σου.
7+ | BKM 13584 | 104 σελ. | 8,.80€

Η αδερφή μου η Κλάρα
και τα ωραία λεφτουδάκια,
(βιβλίο 8)

Ο Μίλτος

Μτφρ.: Ρένα Καρθαίου, Βίκυ
Λεοντιάδου
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€

Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Εικ.: Mikkel Sommer, Αχιλλέας Ραζής,
Βασίλης Κουτσογιάννης, Γεωργία
Ζάχαρη, Ελένη Τσάμπρα, Θανάσης
Πέτρου, Κατερίνα Χαδουλού

10+ | BKM 08863 | 456 σελ. | 15,50€

Ντιμίτερ Ινκιόφ, εικ.: Fritz Goller

ό
Κρατικ
ίο
Βραβε

Σπύρος Γιαννακόπουλος, Ελένη
Δικαίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Μάνος Κοντολέων, Δημήτρης
Μελικέρτης, Γιώργος Κ.
Παναγιωτάκης, Μαρία Παπαγιάννη

Οι δίδυμοι Μήδεια και Μάγκνους διοικούν δύο μυστικά
–άκρως ανταγωνιστικά μεταξύ τους– σχολεία για παιδιά με
παράξενες ιδιότητες. Με ιδιότητες, δηλαδή, που οι
«κανονικοί» άνθρωποι φοβούνται, θαυμάζουν, τις θεωρούν
αλλόκοτες, παράλογες, μοναδικές.
Στην πολυβραβευμένη σειρά κυκλοφορούν 4 βιβλία.
10+ | ΒΚΜ 11356
136 σελ. | 7,90€

10+ | ΒΚΜ 11743
168 σελ. | 8,80€

10+ | ΒΚΜ 12154
176 σελ. | 9,70€

10+ | ΒΚΜ 12909
176 σελ. | 9,70€

Ξένια Καλογεροπούλου
Εικ.: Φίλιππος Φωτιάδης
«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. | 9,90€

Άννα Κατάμπρα

Πέδρο Μάνιας, εικ.: Δαβίδ Σιέρρα Λιστόν
Μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα
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.

Η λέσχη του φεγγαριού, Ένα πρόβλημα με φτερά
6+ | BKM 13575 | 120 σελ. • BKM 13580 | 128 σελ. | 8,90€ ο κάθε τίτλος

Παπαγιάννη Δεληβοριά

Μπίζη - 		
Καπατσούλια

Ηλιόπουλος - 		
Τσάμπρα

5+ | BKM 12608
40 σελ. | 5,47€

5+ | BKM 13582
40 σελ. | 5,50€

5+ | BKM 13662
32 σελ. | 4,90€

Τα πρώτα βιβλία ανάγνωσης του παιδιού 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!

Θα γεμίσουμε τις βαλίτσες μας με
θησαυρούς,
αινίγματα και γέλιο!
9+

Αγκάθα Κρίσπυ-ντετέκτιβ. Μικρά
αινίγματα κρυμμένα παντού
Paul Martin, εικ.: Camille Roy
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
Στα βιβλία της σειράς, το παιδί καλείται κάθε
φορά να λύσει 8 μυστήρια . Για την επίλυσή
τους θα πρέπει να αναζητήσει λεπτομέρειες
στην εικόνα και να απαντήσει σε ερωτήσεις
αξιοποιώντας τη λογική, την
παρατηρητικότητα και την κριτική του σκέψη.

Χαρούμενες διακοπές, από γενιά σε γενιά!

Ο γύρος του κόσμου BKM 13968
Καλώς ήρθες στη Γατούπολη BKM 13967
Στη χώρα των παραμυθιών BKM 13969

Ζήστε ξανά με τα παιδιά σας την εποχή της αθωότητας που γνωρίσατε
στα πιο αγαπημένα βιβλία των διακοπών!

8+ | 80 σελ. | 11,50€ ο κάθε τίτλος

Η επιστήμη είναι παντού!
Το αυγό, Το λεμόνι
Σεσίλ Ζιγκλά, Ζακ Γκισάρντ

Νεράιδες! Παιχνίδια αντιβαρεμάρας για μικρά παιδιά

Εικ.: Λοράν Σιμόν
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Χαρούμενες διακοπές
Ρένα Καρθαίου, Κατερίνα Μάνου-Πασσά
Χαρούμενες διακοπές σημαίνει ξεκούραση, μπάνια, περίπατοι στη φύση, παρέες…
Σημαίνει όμως και ήσυχα μεσημέρια παρέα με ένα βιβλίο που έχει απ’ όλα: σπαζοκεφαλιές,
ιστορίες, παιχνίδια, σταυρόλεξα, μαθηματικά!
Α΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06420 | 160 σελ. | 7,50€, Β΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06421 | 176 σελ. | 7,50€, Γ΄ Δημοτικού
ΒΚΜ 06422 | 176 σελ. | 7.50€, Δ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06423 | 176 σελ. | 7,50€, Ε΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06424 | 176
σελ. | 7,50€, ΣΤ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06425 | 208 σελ. | 7,80€

Κιρστίν Ρόμπσον

Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη σειρά
βιβλίων με παιδαγωγικό
χαρακτήρα. Ευφάνταστη
εικονογράφηση με έντονα χρώματα
που κεντρίζει αμέσως το
ενδιαφέρον των παιδιών, ενώ
συγχρόνως συνοδεύεται από
κείμενα απλά και πειράματα
κατανοητά. Μια σειρά που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από
εκπαιδευτικούς αλλά και από
γονείς, μιας και παρέχει απαντήσεις
σε διάφορα καθημερινά ερωτήματα
γύρω από τις φυσικές επιστήμες!

Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με
γρίφους που βασίζονται σε απλές
λέξεις, αριθμούς και εικόνες, ώστε
να τους απολαμβάνουν τα μικρά
παιδιά ενώ ταυτόχρονα
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους
στην ανάγνωση, στην αριθμητική
και στην παρατηρητικότητα. Με
αποσπώμενα φύλλα.
5+ | ΒΚΜ 13710 | 100 σελ. | 6€

4+ | ΒΚΜ 13664, 13665 | 28 σελ. |
7,50€ ο κάθε τίτλος

Η Πηνελόπη Σου και το
μεγάλο κυνήγι του θησαυρού
Μπρένταν Κίρνεϋ
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Χαρούμενες διακοπές για
παιδιά προσχολικής ηλικίας
Άννα Μερκούρη
ΒΚΜ | 00258 | 48 σελ. | 4,50€

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ στο ΜΕΓΑΡΟ
ΣΕΡΑΝΟ! Είναι τα γενέθλια της
Πηνελόπης Σου! Βρες τα στοιχεία,
λύσε τους γρίφους,
αποκωδικοποίησε τα μηνύματα και
παίξε το κυνήγι του θησαυρού!
6+ | ΒΚΜ 13556 | 48 σελ. | 11,80€

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
της Αγγελικής Βαρελλά
σε συνεργασία με τη Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου
Εικ.: Τέτη Σώλου
Α΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13617 | 128 σελ. | 5,80€
Β΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13618 | 136 σελ. | 5,80€
Γ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13619 | 152 σελ. | 5,80€
Δ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13620 | 128 σελ. | 5,80€
Ε΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06430 | 128 σελ. | 5,50€
ΣΤ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06431 | 144 σελ. | 5,50€

Χρωματίζω κι εγώ

(Σειρά: Λίγο πριν το νηπιαγωγείο)
Πριν το νηπιαγωγείο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα διασκεδάσουν
ατελείωτες ώρες. Τα σχήματα εξελικτικά γίνονται πιο δύσκολα και
προσαρμόζονται στις ανάγκες της ηλικίας του παιδιού σας.
Διασκεδάζοντας, θα εξασκήσει την παρατηρητικότητά τους και θα
βελτιώσει τη λεπτή κινητικότητα σχεδιάζοντας και χρωματίζοντας σε
οργανωμένο χώρο.
2+ | ΒΚΜ 13852 • 3+ | ΒΚΜ 13853 • 4+| ΒΚΜ 13854 | 48 σελ. | 3,90€ ο κάθε τίτλος

Εδώ παίζω... και μαθαίνω!
Μπρένταν Κίρνεϋ
Γεμάτο παιχνίδια που αναπτύσσουν τη λογική σκέψη
του παιδιού σας και θα το βοηθήσουν να διασκεδάσει
μαθαίνοντας.
3+ | ΒΚΜ 13855 • 4+ | ΒΚΜ 13856 • 5+ | ΒΚΜ 13857 | 64 σελ.
| 4,20€ ο κάθε τίτλος

Αναχώρηση για Πικεφί
σε λίγα λεπτά!

Το παγκάκι

Γκαστόν

Μέγκαν, δούκισσα του Σάσσεξ

Kelly DiPucchio

Εικ.: Κρίστιαν Ρόμπινσον
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εικ.: Κρίστιαν Ρόμπινσον

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.

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+ | ΒΚΜ 13966 | 40 σελ. | 10,80€

3+ | ΒΚΜ 14018 | 40 σελ. | 12,90€

Η μέρα που η αλεπού έγινε
κόκκινη

Η φαγούρα της αρκούδας
γκρίζλι

Λίλη Λαμπρέλλη

Βικτόρια Κάσσανελ

Εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Στο Πικεφί
Μαρία Παπαγιάννη - Ίρις Σαμαρτζή
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.
3+ | ΒΚΜ 11210 | 40 σελ. | 14,40€

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.
3+ | ΒΚΜ 12975 | 32 σελ. | 12,90€

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.
3+ | ΒΚΜ 13915 | 32 σελ. | 8,80€

Κάνε check-in
σε αυτά τα βιβλία!
Τυραννόσαυρος Σταλίτσας
Η κοτούλα που ήθελε να
δει τη θάλασσα
Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Κριστιάν Ενρίς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Η Καρμέλα ονειρεύεται να δει τη
θάλασσα. Ένα βράδυ, λοιπόν, το
σκάει από το κοτέτσι και φτάνει
στη ακτή. Μόνο που το παιχνίδι
στο κύμα αποδεικνύεται πολύ
επικίνδυνο, γιατί σε λίγο
διαπιστώνει ότι έχει
απομακρυνθεί πολύ από την ακτή.
Έτσι αρχίζει ένα μεγάλο ταξίδι που
θα την οδηγήσει στην Αμερική και
πάλι πίσω…

Το διαστημικό κοτέτσι
Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Κριστιάν Ενρίς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Από τότε που βγήκε από το αυγό
του, ο Καρμελίτο, το ροζ κοκοράκι,
ονειρεύεται να πάει στα αστέρια.
Μόνο που δεν ξέρει αν πράγματι
υπάρχουν... Μέχρι που
προσγειώνεται μπροστά του το
διαστημικό κοτέτσι με τα εξωγήινα
κοτόπουλα!

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Ντέιβιντ Ρόμπερτς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι
τυραννόσαυροι είναι μεγάλοι,
τρομακτικοί και καθόλου φιλικοί.
Έτσι, όταν ένα αυγό ορνιθόρυγχου,
ενός φιλήσυχου φυτοφάγου
δεινόσαυρου, καταλήγει στη φωλιά
της τυραννοσαυρίνας, είμαστε
σίγουροι ότι θα ακολουθήσει
μεγάλο μπέρδεμα!
3+ | ΒΚΜ 13914 | 32 σελ. | 9,90€

Ο Μικρός Νικόλας.
Το πρωτότυπο κόμικς
Ρενέ Γκοσιννύ
Εικ.: Ζαν-Ζακ Σενπέ
Μτφρ.: Ρίτα Κολαΐτη
Ένας κρυμμένος θησαυρός,
η πρώτη εμφάνιση του διάσημου
ήρωα σε μορφή έγχρωμου κόμικς.
Οι πρώτες ανέκδοτες σελίδες με
έγχρωμες βινιέτες του 1955. Χάρη
σε αυτό το λεύκωμα, θα
ανακαλύψετε για πρώτη φορά την
αρχική εκδοχή του μικρού Νικόλα.
5+ | ΒΚΜ 12053 | 48 σελ. | 12,90€

5+ | ΒΚΜ 14081 | 48 σελ. | 8,80€

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΗΡΩΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
από τη Rosebud.21

5+ | ΒΚΜ 14080 | 48 σελ. | 8,80€

Ένας αδερφούλης και για
μένα!
Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Κριστιάν Ενρίς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Ο Καρμελίτο θέλει έναν
αδερφούλη, όπως όλα τα
κοτόπουλα στο κοτέτσι. Μόνο που
η επιστάτισσα θεωρεί τα αυγά της
μαμάς του τα καλύτερα, και δεν
της αφήνει ούτε ένα για να
κλωσήσει. Όμως ο Πέδρο ο
Κορμοράνος έχει ένα σχέδιο στο
μυαλό του. Κι η έκπληξη του
Καρμελίτο θα είναι πολύ μεγάλη…
5+ | ΒΚΜ 14082 | 48 σελ. | 8,80€

Για όνομα της κότας,
κλέψανε τον ήλιο!
Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Κριστιάν Ενρίς
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Τίποτα δεν πάει καλά στο κοτέτσι
τον τελευταίο καιρό. Μπορεί ο
Κόκο Ρικ, ο μπαμπάς της Κάρμεν
και του Καρμελίτο, να λαλάει κάθε
πρωί καλώντας τον ήλιο να βγει
στον ουρανό, αλλά εκείνος δε
λέει να εμφανιστεί! Έτσι, μια μέρα,
η Κάρμεν, ο Καρμελίτο κι ο Κρι
Άρης, βάζουν σκοπό να βρουν
τον ήλιο και να τον πείσουν να
εμφανιστεί ξανά. Μα είναι
δυνατόν; Για όνομα της κότας!…
5+ | ΒΚΜ 14083 | 48 σελ. | 8,80€

Η Μυρτώ και η Σμύρνη
των Θαυμάτων
Βασιλική Μαρκάκη &
Ζήνωνας Ζαμπακίδης
Eικ.: Άννα Τζώρτζη
Η Μυρτώ, περνάει ένα ανέμελο
καλοκαίρι στη Σμύρνη μαζί με την
οικογένεια της ξαδέρφης της έναν
χρόνο πριν από τη μικρασιατική
καταστροφή και γνωρίζει τη ζωή
των Ελλήνων εκεί.
Η εικονογράφηση και τα απλά αλλά
περιεκτικά επεξηγηματικά κείμενα
συμπληρώνουν τη γοητευτική
αφήγηση.
5+ | ΒΚΜ 13673 | 40 σελ. | 12,20€

Μην το σκέφτεσαι!

Καλά λες, πώς δεν το σκέφτηκα;
Κατερίνα Χατζηκαλλία-Κουνιάκη
Εικ.: Χλόη Φινν
Μια μητέρα και μια κόρη
προσπαθούν να διαχειριστούν τα
πιο «δύσκολα» συναισθήματα και
μαζί κατορθώνουν και βρίσκουν τη
λύση. 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€

Ρίχνουμε άγκυρα στα βιβλία
για μικρά παιδιά!

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.

Οδός Χαράς

Οι απορίες των μικρών

Η μπουγάδα που πετάει!, Λεωφορείο, μην αργείς!

Τι είναι τα κακά;, Τι είναι ο ρατσισμός;

2+ | ΒΚΜ 13979, 13980 | 12 σελ. | 7,90€ ο κάθε τίτλος

3+ | ΒΚΜ 13740 | 12 σελ. | 7,50€
3+ | ΒΚΜ 13741 | 12 σελ. | 8,50€

Ο Ρένος κάνει σινεμά BKM 13970
Ο Ρένος και η μπάντα BKM 10222
Ο Ρένος και η τζαζ BKM 11102
Ο Ρένος στην Όπερα BKM 11740
Ο Ρένος και η ορχήστρα BKM 10221
Ο Ρένος και το χιπ χοπ BKM 12744
Ο Ρένος και o Μότσαρτ BKM 10222
Ο Ρένος και ο Βιβάλντι BKM 11368
Ο Ρένος και η αφρικάνικη μουσική BKM 11739
Ο Ρένος και η ντίσκο BKM 12205
Ο Ρένος αγαπά τη μουσική BKM 13162
Ο Ρένος και η ροκ BKM 11103
3+ | 28 σελ. | 12,20€ ο κάθε τίτλος
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Mister Oscar. Στο ταξίδι
Τζιμ Φιλντ

Μικρές κρυψώνες

Το ποτάμι μου, Το δέντρο μου

Μτφρ.: Καρολίνα Μιζάν
Ο Μίστερ Όσκαρ φεύγει για διακοπές παρέα με το ψαράκι
του, τον Γκολντ. Γιατί δεν πας και εσύ μαζί τους; Θα είναι ένα
ταξίδι μοναδικό! Θα κάνετε κάμπινγκ, σκι, βαρκάδα…
Θα μάθεις και πολλές αγγλικές λέξεις!

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

3+ ΒΚΜ 13692 | σελ. 32 | 9,70€

«Ο ιδανικός τρόπος για να κάνεις διακοπές μέσα σε ένα
εικονογραφημένο βιβλίο». Guardian

Ιστορίες από το δάσος με τις βελανιδιές

Η γάτα και το βιβλίο μαγειρικής,
Η σκιουρίνα κι ο χιονάνθρωπος, Οι κάλτσες του
αλεπουδίνου, Ο αρκούδος ταχυδρόμος, Το λαγουδάκι
θέλει να κοιμηθεί, Το γουρουνάκι παίζει κρυφτό
Τζούλια Ντόναλντσον, εικ.: Άξελ Σέφλερ
2+ | ΒΚΜ 13155, 13156, 13083, 13086, 13084, 13085
14 σελ. | 7,90€ ο κάθε τίτλος

Οι φίλοι μας στη φάρμα

Η λιχούδα κατσίκα, Η ανήσυχη κότα, Η νυσταγμένη
αγελάδα, Το παχουλό γουρούνι
Άξελ Σέφλερ
2+ | ΒΚΜ 13159, 13160, 13158, 13157
14 σελ. | 6,60€ ο κάθε τίτλος

Περιπέτειες στο Μουσείο της Ακρόπολης

Χάρτες του διαστήματος

Σοφία Ζαραμπούκα

Λάρα Αλμπανέζε, εικ. Τομάζο Βίντους Ρόζιν

«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. | 10,80€

Μτφρ.: Λένα Ταχμαζίδου
Τι υπάρχει στο σύμπαν; Πού βρίσκεται το όρος Όλυμπος στον Άρη;
Πόσες μέρες θέλουμε για να φτάσουμε στη Σελήνη;
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.
9+ | BKM 07886 | 96 σελ. | 19,90€

Τριγωνοψαρούλη, μην
εμπιστεύεσαι ποτέ…
αχινό!
O Τριγωνοψαρούλης παίζει
ψαρόσφαιρο και δείχνει σε
όλους πώς ο αθλητισμός
προάγει την ισότητα και τη φιλία
και πώς μπορούμε να βάλουμε
γκολ… στο μίσος και στις
διακρίσεις.

Tριγωνοψαρούλης εναντίον
Mεγάλου Kαρχαρία
Ο Τριγωνοψαρούλης είναι
αναγκασμένος να δώσει μάχη με
τον ισχυρότερο όλων των βυθών,
τον Μεγάλο Καρχαρία. Θα νικήσει
η σοφία του Τριγωνοψαρούλη ή η
δύναμη του Μεγάλου Καρχαρία;
5+ | BKM 03570 | 40 σελ. | 12,70€

5+ | BKM 09058 | 36 σελ. | 12,20€

O Tριγωνοψαρούλης
στον κόσμο των
παράξενων ψαριών

Ταξιδεύουμε στον βυθό με τον τριγωνικό
ήρωα του Βαγγέλη Ηλιόπουλου!
Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση
Το διαφορετικό κίτρινο ψάρι που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ –ο σύγχρονος κλασικός ήρωας
της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας– κλείνει τα 25! Ναι, μίλησε για την ετερότητα και το
δικαίωμα του καθενός να είναι ο εαυτός του πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Έτσι έγινε
φίλος και συμπαραστάτης εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και γονέων, ταξιδιώτης σε
κάθε παιδική βιβλιοθήκη και συνεργάτης πολλών εκπαιδευτικών.

Ο Τριγωνομικρούλης, ο
αδερφός του Τριγωνοψαρούλη,
πάντα βάζει τον αδερφό του σε
μπελάδες. Τώρα θέλει να
ξαναβρεί τη μαμά του, που
όμως κατοικεί σε μια χώρα
μακρινή: στον κόσμο των
παράξενων ψαριών.

Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ένα ψάρι που δε μοιάζει με
κανένα άλλο, γι’ αυτό τον κοροϊδεύουν. Όμως, όταν
εμφανίζεται ο κίνδυνος, η ιδιαιτερότητά του είναι αυτή
που προσφέρει τη σωτηρία σε όλους…
25 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, η πρώτη ιστορία
του Τριγωνοψαρούλη, με νέο κείμενο και νέες
πολύχρωμες εικόνες, για τα μικρότερα παιδιά.

Το γεγονός ότι ο Τριγωνοψαρούλης
είναι πολύ δημοφιλής στον βυθό
δημιουργεί πρόβλημα στον νεαρό
αδερφό του, μιας και εκείνος είναι
ζωηρός και… διαφορετικός. Πώς
θα καταφέρει κι αυτός να νιώσει
αγαπητός;
5+ | BKM 04720 | 48 σελ. | 12,70€

4+ | BKM 05734 | 48 σελ. | 12,70€

O Τριγωνοψαρούλης
επιστρέφει
Ο Τριγωνοψαρούλης

O αδερφός του
Tριγωνοψαρούλη

Ποιος μπορεί να ελευθερώσει
τα ψάρια και να σταματήσει την
καταστροφή του βυθού από τον
Άρη; Μόνο ο ίδιος ο
Τριγωνοψαρούλης. Μα αυτός
λείπει χρόνια….
6+ | BKM 11217 | 112 σελ. | 8,50€

O Τριγωνοψαρούλης
Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ένα
ψάρι που δε μοιάζει με κανένα
άλλο. Κι έτσι, όλα τα πλάσματα
του βυθού τον κοροϊδεύουν.
Όμως, όταν έρχεται η ώρα,
δείχνει τις δυνατότητές του και
προσφέρει τη σωτηρία… κι ένα
δίδαγμα.
Έπαινος Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
5+ | BKM 02012 | 72 σελ. | 6,60€

5+ | ΒΚΜ 11218 | 36 σελ. | 12,20€

Tα τραγούδια του Tριγωνοψαρούλη
Mουσική, τραγούδια: Δέσποινα Mπογδάνη-Σουγιούλ
Το CD περιλαμβάνει τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη,
τα μελοποιημένα ποιήματα δηλαδή που τα παιδιά έχουν
συναντήσει στα βιβλία του.
5+ | ΒΚΜ 06394 | 9,90€

Ο Τριγωνοψαρούλης,
ο Μαυρολέπιας κι ο
τελευταίος ιππόκαμπος

Τα γενέθλια του
Τριγωνοψαρούλη ή Πώς η
αγάπη νίκησε τον πόλεμο

Σ’ όλες τις θάλασσες ζει μονάχα
ένας ιππόκαμπος, κι αυτός
κινδυνεύει να πιαστεί.
Ο Τριγωνοψαρούλης, ο σοφός
του βυθού, παρέα με τον
Μαυρολέπια κι άλλους
γενναίους του βυθού αναζητούν
τρόπους να τον προστατεύσουν.

Με αφορμή τα γενέθλια του
Τριγωνοψαρούλη, παρακολουθούμε
πώς συναντήθηκαν οι γονείς του
και πώς έγιναν η αφορμή να
ξεσπάσει ένας πόλεμος
παράλογος, όπως όλοι, που τον
σταμάτησε μόνο η αγάπη, που
υπήρχε μέσα σε ένα τριγωνικό
αυγό.

5+ | BKM 02518 | 56 σελ. | 6,20€

6+ | BKM 06258 | 72 σελ. | 6,60€

Το διαφορετικό ψαράκι που όλοι αγαπούν
γιορτάζει τα

25 του χρόνια!
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