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Πού θα ταξιδέψεις
αυτό το καλοκαίρι;
«Δε θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία
φορά που διάβασα ένα βιβλίο με τόση
καθαρή και ατόφια απόλαυση. Είναι
πανέξυπνο, είναι συγκινητικό, είναι
απολαυσ τικό, είναι όμορφο, είναι
συναρπασ τικό, και κυρίως σε κάνει
να νιώθεις ότι οι χαρακτήρες είναι
παλιοί σου φίλοι».
Philip Pullman

«Ίσως το πιο συναρπασ τικό βιβλίο
που διάβασα όλη τη χρονιά».
New York Times Book Review

5+
10+

Η ζωή είναι…
Christian Borstlap

Ο γορίλλας του δολοφόνου

«Πριν από πολύ καιρό, πολύ πριν στα αυτιά
των ανθρώπων φυτρώσουν λευκά
καλώδια… ένα µείγµα σκόνης από αστέρια,
µετεωρίτες, ηλιακό φως και άλλα ανεξήγητα
πράγµατα δηµιούργησαν… τη ζωή. Αλλά τι
πραγµατικά γνωρίζουµε για τη ζωή;»
Χίλια πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε
για τη ζωή. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή.
«Η ζωή είναι...» είναι ένα παιδικό βιβλίο που
απευθύνεται σε όλους!
ΒΚΜ 12958 | σελ. 56 | 13,3€

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. Ο διώκτης του τον πλησιάζει. Και τον προλαβαίνει. Όλα
τελειώνουν πολύ γρήγορα. Ο Μόρρο πέφτει απ’ την προκυμαία και εξαφανίζεται στα σκοτεινά νερά του ποταμού Τάγου. Σύντομα το
νέο μαθαίνεται· έγινε φόνος. Αλλά μαζί κυκλοφορεί και μια φήμη τρομακτική: πως στα στενά και τα σοκάκια του λιμανιού κρύβεται
κάποιος τρελός, διψασμένος για αίμα... Ο γορίλλας του δολοφόνου.
ΒΚΜ 13248 | σελ. 600 | 17,9€

Αυτό είναι το καλοκαίρι της ζωής σου. Μετά από μια δύσκολη περίοδο που κράτησε λίγο
παραπάνω από έναν χρόνο, έβαλες τα πράγματα σε μια σειρά. Ξέρεις τι έχει πραγματική
αξία, ξέρεις τι θέλεις. Θέλεις να βρεις έναν κόσμο συναρπαστικό, έναν τόπο μαγικό που
δεν υπάρχει ή που δεν έζησες και που με τη βοήθεια ενός βιβλίου θα μπορέσεις να τον
φανταστείς. Καλώς ήρθες. Είσαι στις Εκδόσεις Πατάκη. Κι εδώ θα βρεις τα βιβλία που
διαλέξαμε για σένα και που αξίζουν την προσοχή σου, ένα προς ένα.
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Εξερεύνησε το σκοτεινό δάσος παρέα με το Γκρούφαλο,
πέτα με τη μαγική σκούπα της μάγισσας, ταξίδεψε συντροφιά
με το σαλιγκάρι πάνω στην ουρά της φάλαινας – ζήσε 8
μαγικές ιστορίες!
ΒΚΜ 12860 | σελ. 240 | 18,8€

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 17

Λογοτεχνία crossover

ebooks

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 13

Πρώτη Ανάγνωση

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Έφη Λαδά

ΒΚΜ 11054 | σελ. 32 | 4,9€

14+
Το μαχαίρι που δεν άφηνε
το χέρι
Πάτρικ Νες

Σιωπή δεν υπάρχει πουθενά στον Νέο Κόσμο. «Ούτε
άμα κοιμάσαι ούτε άμα είσαι μόνος σου, ποτέ. Όλα
σ’ αυτό τον πλανήτη μιλάνε μεταξύ τους» λέει ο Τοντ.
«Όλα. Αυτό είναι ο Νέος Κόσμος. Πληροφορίες, συνεχώς, ασταμάτητα, θέλεις δε θέλεις. Και οι υπερβολικά πολλές πληροφορίες μπορούνε να τρελάνουνε
έναν άνθρωπο. Οι υπερβολικά πολλές πληροφορίες
γίνονται απλά Θόρυβος. Και ποτέ, ποτέ δε σταματάει».
Δηλαδή σχεδόν ποτέ. Γιατί έναν μήνα πριν ενηλικιωθεί, ο Τοντ Χιούιτ πέφτει αναπάντεχα σ’ ένα κενό
απόλυτης σιωπής.
Το μαχαίρι που δεν άφηνε το χέρι ΒΚΜ 12406 | σελ.
528 |17,7€
Η ερώτηση και η απάντηση ΒΚΜ 12601 | σελ. 560
|18,8€
Τέρατα ανθρώπων ΒΚΜ 12602 | σελ. 640 | 20,9€

Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

(Σειρά: Περπερούα, βιβλίο 6)

Αλεξάνδρα Μπίζη
Εικ.: Ναταλία
Καπατσούλια
Στη σειρά ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΙΒΙΟ σας
περιμένει ο πειρατής Περπερούα
με έξι απολαυστικές περιπέτειες!
Ιδανικά βιβλία για Α΄ και Β΄
Δημοτικού.

Κόμικς

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.

Όταν η μαμά επιστρέφει σπίτι, τα
μαλλιά της τινάζονται σαν αγκάθια
και γουρλωμένα μάτια ξεπροβάλλουν από παντού. Μα αν μια μέρα
αποφασίσει να μετακομίσει σε άλλον πλανήτη;

Ο πειρατής
Περπερούα και
ο Κοιμισμένος
κροκόδειλος

Γιουστύνα Μπεντνάρεκ
Εικ.: Ντάνιελ ντε Λατούρ

ΒΚΜ 11566 | σελ. 40 | 5,5€

9+
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.

Ζωρζ Σαρή

ΒΚΜ 00679 | σελ. 152 | 9,2€

Μόλις κυκλοφόρησε
σε νέα έκδοση
το μυθιστόρημα που
αγαπήθηκε και από
την τηλεοπτική σειρά!

Η εξωγήινη μαμά
μου!

5+

9+
Καλοκαιρινά

Τζούλια Ντόναλντσον, Εικ.: Άξελ Σέφλερ

Λογοτεχνία

Δέκα κάλτσες (τέσσερις
δεξιές και έξι αριστερές)
σε απίστευτες περιπέτειες

ΒΚΜ 12372 | σελ. 168 | 12,9€

Το Γκρούφαλο και άλλες ιστορίες

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 10

5+

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 19

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 8

Πολύχρωμα - εικονογραφημένα

ΒΚΜ 12099 | σελ. 16 | 12,9€

Χιούμορ

Τα κλασικά παραμύθια με
ανάγλυφα μέρη, για να
αναπτύξει το παιδί τη λεπτή
του κινητικότητα.

5+
Δείτε κι άλλα στη σελίδα 12

Ξαβιέ Ντενέ

3+

4

Φαντασίας

Εξέχουσες
ιστορίες!

Ηρωίδες

Βιβλία για μωρά

Δείτε κι άλλα στη σελίδα 6

3+

Το έψαξες πολύ. Τώρα έχεις διαλέξει κόσμο.
Το καλό παιδικό & εφηβικό βιβλίο, από τις
Εκδόσεις Πατάκη. Εδώ θα βρεις το βιβλίο που
χρειάζεσαι κάθε διαφορετική στιγμή, διάθεση,
ή εποχή. Κι έτσι ακριβώς όπως το έχεις
ονειρευτεί. Γεμάτο εικόνες ή γεμάτο λέξεις,
σκληρόδετο ή μαλακό, σε e-book ή σε κανονικό
βιβλίο, σοβαρό, χιουμοριστικό, ανατρεπτικό…
εσύ διαλέγεις!

Διαβάστε για το ΙΞ στη σελίδα 15

με μια ματιά

Στο δάσος

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Στέλλα Στεργίου
Ένα αγόρι ψάχνει απεγνωσμένα τον
δρόμο του γυρισμού. Μια βατραχίνα γυρεύει ένα φιλί από τον αγαπημένο της, που θα την κάνει και
πάλι πριγκίπισσα. Και μια μάγισσα
έχει βάλει στο μάτι τον αμύθητο
θησαυρό των νάνων. «Ο Γιαννακόπουλος σπάει τα κοντέρ με το
άφθονο, αυθεντικό, ενίοτε ξεκαρδιστικό χιούμορ της ιστορίας του».
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12371 | σελ. 88 | 12,7€

10+
30 γυναίκες που άλλαξαν τον
κόσμο και πώς μπορείς να τον
αλλάξεις κι εσύ
Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Φωτεινή Τίκκου

Τριάντα ιστορίες ως όχημα για να μπουν στη ζωή μας
τα δυναμικά πρότυπα. Με πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
εστιάζουν στο συναίσθημα. Διαφέρουν από την απλή
παράθεση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων γιατί έχουν
λογοτεχνικότητα και έτσι εμπνέουν. Ειλικρινείς και
δυναμικές, θαρραλέες και ανατρεπτικές, ωραίες και
πρωτοποριακές.
ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ, Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12188 | σελ. 312 | 19,9€
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2+

3+
Σειρά: Οι φίλοι μας στη φάρμα

Τι εγωιστικό! | Τι αγένεια!
Κλερ Χέλεν Γουέλς
Εικ.: Ολιβιέ Ταλλέκ

Άλεξ Σέφλερ
Η εικονογράφηση του αγαπημένου Άξελ Σέφλερ και τα
αστεία στιχάκια αποτελούν εγγύηση για την πιο
διασκεδαστική βόλτα στο αγρόκτημα. Ανακαλύψτε στις
Εκδόσεις Πατάκη τις πιο φροντισμένες σειρές βιβλίων
από χαρτόνι για μικρά παιδιά.

Ελάτε να γνωρίσετε το αχτύπητο δίδυμο, τη
Βούλα και τον Πάπια, σ’ αυτή την
ξεκαρδιστική ιστορία, για να σταματήσετε να
να είστε εγωιστές και να μάθετε να
μοιράζεστε. Επειδή σ’ έναν κόσμο όπου
μπορούμε να είμαστε οτιδήποτε, αξίζει να
διαλέξουμε το καλύτερο απ’ όλα.
ΒΚΜ 12941, 12942 | σελ. 32 | 10,5€

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

3+
Άνω κάτω ΖΟΥΓΚΛΑ

3+

Άλεξ Σέφλερ

Το τέρας μου κι εγώ

Τι ζώο θα φτιάξεις, αν διασταυρώσεις μια λεοπάρδαλη
με ένα αρμαντίλο; Ένα λεοπαντίλο! Κι αν
διασταυρώσεις έναν ακανθόχοιρο με έναν
χαμαιλέοντα; Έναν ακανθαιλέοντα, φυσικά! Αστεία
στιχάκια και τα πιο αλλόκοτα πλάσματα της ζούγκλας
σ’ ένα ξεκαρδιστικό βιβλίο.

Nadiya Hussain, Εικ.: Ella Bailey
Μια ιστορία με χιούμορ που θα κάνει τα
παιδιά να μιλήσουν για τους φόβους τους.
ΒΚΜ 12943 | σελ. 32 | 10,5€

ΒΚΜ 12950 | σελ. 24 | 10,5€

για το παιδί σου
3+
ΑΝΝΑ ΛΙΕΝΑΣ
Τα βιβλία-φαινόμενο που μπήκαν
στην καρδιά των παιδιών κι
αγαπήθηκαν από τους γονείς.
Περισσότερα από 3.000.000
αντίτυπα σε 30 γλώσσες!
Σ’ αγαπάω (σχεδόν πάντα)
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12611 | σελ. 52 | 11,9€
Το τερατάκι των χρωμάτων
ΒΚΜ 12610 | σελ. 48 | 11€
Βρασίδας ο Βολίδας
ΒΚΜ 12719 | σελ. 56 | 12,5€

2+
Σειρά: Ιστορίες από το
δάσος με τις βελανιδιές
Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Άξελ Σέφλερ

20 χρόνια μετά, οι «Ιστορίες από το
δάσος με τις βελανιδιές»,
επανεκδίδονται και αγαπιούνται ξανά!
Οι κάλτσες του αλεπουδίνου
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 13083
Ο αρκούδος ταχυδρόμος
ΒΚΜ 13084
Το λαγουδάκι θέλει να κοιμηθεί
ΒΚΜ 13085
Το γουρουνάκι παίζει κρυφτό
ΒΚΜ 13086
σελ. 14 | 7,9€
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2+
1+
ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Εδώ και χρόνια οι Εκδόσεις Πατάκη πρωτοπορούν στην κατηγορία των
μουσικών 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.
Ο πρώτος μου Μονέ «μετά μουσικής» Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12913 | σελ. 14 | 10,1€
Ο Ρένος και το χιπ χοπ Magali Le Huche ΒΚΜ 12744 | σελ. 28 | 12,1€ | 3+
Ο γύρος του κόσμου με μουσική (Σειρά: Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου,
μεγάλο σχήμα) Μαριόν Μπιγέ ΒΚΜ 13281 | σελ.16 | Υπό έκδοση

Τα μικρά μου μουσικά
βιβλία

Διάβασε το παραμύθι και
διασκέδασε ανακαλύπτοντας,
σελίδα σελίδα, τους ήχους και τις
μελωδίες που το συνοδεύουν!
Αλαντίν Εικ.: Aurélie Guillerey
ΒΚΜ 13173
Η Κοκκινοσκουφίτσα Εικ.: Ronan
Badel ΒΚΜ 11989
Τα τρία γουρουνάκια Εικ.: Olivier
Tallec ΒΚΜ 11990
σελ. 24 | 12,9€
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5+

3+

Στην κρυψώνα του γιγαντιαίου
χιμπαντζή

3+
Οι πειρατές ξανάρχονται!

Ο δρόμος για την
αγάπη

Τζον Κόντον, Εικ.: Ματ Χαντ

Δικαίος Χατζηπλής
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

«ΠΕΙΡΑΤΕΣ! ΓΡΗΓΟΡΑ! ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ!» Ο Τομ είναι σε επιφυλακή.
Έρχονται οι πειρατές. Αλλά κάθε φορά που βλέπει πλοίο,
αποδεικνύεται λάθος συναγερμός. Όλοι έχουν βαρεθεί τις
προειδοποιήσεις του. Τι θα συμβεί όταν οι πειρατές έρθουν στ’
αλήθεια; Πάντως όχι αυτό που περιμένετε…

Έκρηξη σήμερα στο σχολείο. Και να ήταν μόνο
αυτό; Ένα σωρό παράξενοι επισκέπτες.
Κροκόδειλοι από τα βάθη της ζούγκλας,
τρομαχτικά πλάσματα της θάλασσας, χορευτές
με σπαθιά, αστροναύτες, ναυαγοί, κυνηγοί
καταιγίδων και ένας γιγαντιαίος… χιμπαντζής.
Αρκετά όλα αυτά για να σπείρουν τον πανικό σε
μπαμπάδες και μαμάδες που δεν έχασαν λεπτό
και τηλεφώνησαν στη δασκάλα, για να μάθουν
τελικά ότι την τάξη των παιδιών τους
επισκέφθηκε η… συγγραφέας κυρία Μερόπη
Σελιδοπούλου!

ΒΚΜ 13161 | σελ. 32 | 11,5€

ΒΚΜ 13219 | σελ. 36 | 11,9€

Μαρία Παπαγιάννη
Εικ.: Λουίζα
Καραγεωργίου

Μια μικρή σκαντζοχοιρίνα, η Εύα,
ονειρεύεται να επιστρέψει στο
σπίτι της. Σε μια πατρίδα που δεν
την ξέρει, αλλά την έχει
αγαπήσει μέσα από τις ιστορίες
της μαμάς της. Άραγε υπάρχει
αυτός ο τόπος; Υπάρχει αυτό το
σπίτι;
Ένα τρυφερό παραμύθι για την
τόλμη που χρειάζεσαι για να
κυνηγήσεις το όνειρό σου.
ΒΚΜ 12336 | σελ. 32 | 10,8€

3+
Θα μ’ αγαπάς
ακόμα;

Κατρίν Λεμπλάν
Εικ.: Εύα Θάρλετ

εικονογραφημένα

Ο μικρός αρκούδος ανησυχεί.
Κι αν κάποτε η μαμά του
σταματήσει να τον αγαπάει; Θα
τον αγαπάει κι αν είναι κακό
παιδί; Κι αν η μαμά κάνει κι άλλο
παιδί; Θα τελειώσει άραγε ποτέ
η αγάπη; Ο μικρός αρκούδος
καταλαβαίνει πως η αγάπη της
μαμάς είναι τόσο μεγάλη, που
όλα πάντα τα νικάει.
ΒΚΜ 13325 | σελ. 32 | Υπό
έκδοση

4+
Η Φαντασία

Κατερίνα Κρις

3+
Έλμερ

ο παρδαλός ελέφαντας
Ντέιβιντ Μακ Κι
Ο Έλμερ είναι ένας μοναδικός ελέφαντας,
πολύχρωμος στο σώμα και παιχνιδιάρης
στην ψυχή. Όλοι τον αγαπούν, κι ας είναι
διαφορετικός! Φέτος σας παρουσιάζουμε
τρεις νέες ιστορίες του αγαπημένου σας
ήρωα.
Ο ‘Ελμερ και οι φάλαινες ΒΚΜ 13573
Ο Έλμερ και οι ιστορίες για όνειρα γλυκά
ΒΚΜ 13561
Ο Έλμερ και ο χαμένος θησαυρός
ΒΚΜ 12861
σελ. 32 | 10,1€

5+
Στις 7 κορυφές

Χριστίνα Φλαμπούρη, Μαρία
Ρουσάκη, Εικ.: Κιάρα Φεντέλε
Μια αληθινή ιστορία σαν αλληγορικό
παραμύθι, βασισμένη στην κατάκτηση
των ψηλότερων κορυφών των 7
ηπείρων από την Ελληνίδα ορειβάτισσα
Χριστίνα Φλαμπούρη.
ΒΚΜ 13215 | σελ. 32 | 11,9€

5+
Εξυπερύ, ο πρίγκιπας
που δε μεγάλωσε

Ελένη Κατσαμά
Εικ.: Βασίλης Σελιμάς

Σειρά «Οι Μεγάλοι όταν ήταν Μικροί»: οι
σπουδαιότεροι συγγραφείς όταν ήταν
παιδιά, σε µια αφήγηση σαν παραµύθι!
Αναζητήστε και το «Οι απίθανες
περιπέτειες του κυρίου Θερβάντες».

4+
Ο Φοίβος και η φάλαινα
Άννα Κουππάνου
Εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Ο φόβος του Φοίβου είναι πολύ µεγάλος. Είναι όµως
µεγαλύτερος από µια γαλάζια φάλαινα;
Όταν ο Φοίβος αντικρίσει τον φόβο του για πρώτη φορά, θα
µάθει να βλέπει τα πράγµατα διαφορετικά και η καρδιά του θα
γεµίσει µε άλλα συναισθήµατα.

Η «Φαντασία» είναι ένα βιβλίοεπανάσταση, 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 να βοηθήσουν
την κλειδωμένη φαντασία —το
πρώτο πράγμα που θα έπρεπε
να είναι πραγματικά ελεύθερο—
χρησιμοποιώντας τη δική τους
και ζωγραφίζοντας 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.
ΒΚΜ 13141 | σελ. 48 | 12,9€

ΒΚΜ 12973 | σελ. 32 | 11,8€

ΒΚΜ 12923 | σελ. 32 | 14,4€
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Η ευρωπαϊκή μπεστ σέλερ σειρά «Τα Ποδοσφαιρόνια»
απαριθμεί ήδη 8 απίθανα βιβλία με έγχρωμη εικονογράφηση
που θα ξετρελάνει τα παιδιά σας και θα τα κάνει να διαβάζουν
φανατικά... χωρίς ημίχρονο!

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

Βιβλίο

Βιβλίο

Βιβλίο

Το μυστήριο με τον
τερματοφύλακα
φάντασμα
Το μυστήριο με τους
κοιμισμένους διαιτητές

Τα εννιά παιδιά, δηλαδή οι επτά
βασικοί παίκτες και οι δύο
αναπληρωματικοί, αποφασίζουν να
βάλουν τα δυνατά τους για να
κερδίσουν έστω και έναν από τους
τρεις αγώνες που απομένουν. Αλλά,
εκεί που φαίνεται να πετυχαίνουν τον
στόχο τους, ο διαιτητής πέφτει
φαρδύς πλατύς στο γήπεδο και
κοιμάται του καλού καιρού.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12732 | σελ. 296 | 14,4€

Τι ρόλο θα παίξει ο νέος βασικός
τερματοφύλακας της Σότο Άλτο, γιος
των Κινέζων που εγκαταστάθηκαν στη
Μικρή Σεβίλλη, και ποιο μυστήριο τον
τυλίγει; Γιατί οι δημοσιογράφοι τον
αποκάλεσαν «τερματοφύλακα
φάντασμα»;
ΒΚΜ 12734 | σελ. 312 | 14,4€

Το μυστήριο με το
μάτι του γερακιού
Παραμονές Χριστουγέννων. Τελευταία
μέρα στο σχολείο. Τα Ποδοσφαιρόνια,
σαν όλα τα παιδιά, ονειρεύονται
ξένοιαστες διακοπές. Ο διευθυντής του
σχολείου τους, όμως, έχει άλλα
σχέδια.
ΒΚΜ 12735 | σελ. 280 | 14,4€

Βιβλίο

Τα Ποδοσφαιρόνια μένουν χωρίς
προπονητή! Παράλληλα, όλο το χωριό,
ετοιμάζεται να ζήσει ιστορικές στιγμές.
Θα φιλοξενήσει μια μεγάλη έκθεση
που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο: τους
θησαυρούς της αρχαίας Αιγύπτου!
ΒΚΜ 12736 | σελ. 336 | 14,4€

Βιβλίο

Βιβλίο

Το μυστήριο με το
αόρατο πέναλτι
Η Σότο Άλτο υποχρεώνεται να
παίξει με την Γκιγιέν δε Κάστρο, η
οποία, εκτός του ότι έρχεται πρώτη
στο Διασχολικό Πρωτάθλημα, είναι
και αήττητη, χωρίς να έχει δεχτεί
ούτε ένα γκολ όλη τη χρονιά. Τι
μπορεί να κάνει η Σότο Άλτο
απέναντί της όταν σε μεταξύ τους
αγώνα έχει χάσει με 10-0;
ΒΚΜ 12738 | σελ. 328 | 14,4€

σειρές
Το μυστήριο με τον
στοιχειωμένο πύργο

Τα Ποδοσφαιρόνια έχουν να
αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη
δοκιμασία: Μένουν σ’ έναν
στοιχειωμένο πύργο και το φάντασμά
του έχει βάλει στόχο να μετατρέψει
επίσης σε φάντασμα τον γνωστό σε
όλους μας Πακέτο. Θα τα καταφέρει
τελικά;
ΒΚΜ 12737 | σελ. 320 | 14,4€
Βιβλίο

Βιβλίο

Το μυστήριο με τα εφτά
αυτογκόλ
Ο πατέρας του τερματοφύλακα της
Σότο Άλτο εγγράφει την ομάδα στο
Διεθνές Τουρνουά Παιδικού
Ποδοσφαίρου που διεξάγεται
καλοκαίρι στην παράκτια πόλη
Μπενιντόρμ και, καθώς είναι
ταξιδιωτικός πράκτορας, αναλαμβάνει
ο ίδιος τη μετακίνηση των εννέα
παιδιών και των δύο προπονητών
τους. Μήπως, όμως, η τύχη έχει άλλη
γνώμη;
ΒΚΜ 12733 | σελ. 288 | 14,4€

10

Το μυστήριο με την
απίθανη κλοπή

Το μυστήριο με το
τσίρκο της φωτιάς
Παίζαμε τον τελευταίο αγώνα της
σεζόν: Παιδιά εναντίον Γονιών. Και
το καλύτερο απ’ όλα: Το τσίρκο της
φωτιάς είχε έρθει στη Μικρή
Σεβίλλη! Έπρεπε να ανακαλύψουμε
τον ένοχο για πολλούς λόγους,
αλλά κυρίως γιατί… είμαστε τα
Ποδοσφαιρόνια και πάντα θα
είμαστε μαζί!
ΒΚΜ 12739 | σελ. 328 | 14,4€
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σειρές
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5+
Πριγκίπισσα Αθηνά
Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης
Μια θαρραλέα σειρά, που μας θυμίζει πως μία αληθινή
πριγκίπισσα δεν επαναπαύεται στα φορέματα και στα
βατραχάκια της. Η Αθηνά είναι η πιο ευρηματική κι
αντισυμβατική πριγκίπισσα που έχετε γνωρίσει ποτέ!

Μικρά Γατικά
Αργυρώ Πιπίνη
Eικ.: Ιφιγένεια Καμπέρη
Πίσω από κάθε σπουδαία προσωπικότητα κρύβεται μια γάτα. Μια χαρισματική
γάτα. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι ιστορικοί τα βιβλία
τους, να αποκαλύψουν τις πηγές τους και να μας συστήσουν τις σπάνιες αυτές
προσωπικότητες
Όθων και Αμαλία ΒΚΜ 12957
Ναπολέων και Ιωσηφίνα Χρυσές Λίστες ELNIPLEX ΒΚΜ 12599
Αντώνιος και Κλεοπάτρα ΒΚΜ 12050
Περικλής και Ασπασία ΒΚΜ 12186
σελ. 64 | 7,7€

Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλη μέρα; ΒΚΜ 11232
Ουπς, δεν είμαι πια όμορφη! ΒΚΜ 11233
Βαρέθηκα να περιμένω τον πρίγκιπα ΒΚΜ 11234
Γιατί δεν είναι πια όλα δικά μου; ΒΚΜ 11235
Χάλασε το μαγικό ραβδί μου ΒΚΜ 11236
σελ. 64 | 6.90€

5+
Χωρίς Σωσίβιο Στα Βαθιά
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Αν διαβάζετε εσείς, το παιδί θα
θεωρήσει την ανάγνωση μέρος της οικογενειακής
καθημερινότητας και θα γίνει διά βίου αναγνώστης!

The White R
av
s
en

8+

5+

Μανολίτο Γυαλάκιας

Ο μικρός Νικόλας

Ελβίρα Λίντο, Εικ.: Εμίλιο Ουρμπερουάγα

Γκοσινί Εικ.: Σενπέ

Μτφρ.: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Μτφρ.: Μελίνα Καρακώστα, Ρίτα Κολαΐτη

Ο Μανολίτο Γυαλάκιας, όπως τον ξέρουν όλοι στη γειτονιά
του το (Άνω) Καραμπαντσέλ, είναι ένας μικρός πολυλογάς
που ζει με τους γονείς του, τον παππού και τον μικρό του
αδελφό, το Βλαμμένο, και που δεν 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
ΒΚΜ 12717 | σελ. 192 | 8,8€
Καημένε Μανολίτο ΒΚΜ 12718 | σελ. 200 | 8,8€

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 και τα 5 βιβλία και τους δύο
τόμους θησαυρός!
Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες ΒΚΜ 12947 | σελ. 672 | 17,7€
Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες, τόμος 2 ΒΚΜ 12948 | σελ. 416
| 15,5€
Ο μικρός Νικόλας και η παρέα του ΒΚΜ 09482 | σελ. 156 | 10,5€
Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει ΒΚΜ 09483 | σελ. 156 | 10,5€
Ο μικρός Νικόλας ΒΚΜ 09481 | σελ. 180 | 11,5€
Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές ΒΚΜ 09484 | σελ. 180 | 11,5€
Ο μικρός Νικόλας έχει μπελάδες ΒΚΜ 09485 | σελ. 180 | 11,5€

5+

Οι καλύτερες σειρές βιβλίων για
παιδιά Α΄ ως Δ΄ Δημοτικού, που
διαβάζουν μόνα τους τα πρώτο τους
λογοτεχνικά βιβλία, πρώτα «Χωρίς
Σωσίβιο» κι έπειτα «Στα βαθιά»!
Ο Bιβλιοπόντικας Βαγγέλης
Ηλιόπουλος, Εικ.: Κιάρα Φεντέλε
ΒΚΜ 05096 | σελ. 24 | 4,4€
Η πόλη με το ουράνιο τόξο Χρήστος
Μπουλώτης, Εικ.: Δέσποινα
Καραπάνου ΒΚΜ 05250 | σελ. 24 |
4,4€
Του σκοινιού τα μανταλάκια
Αντώνης Παπαθεοδούλου, Εικ.:
Πέτρος Μπουλούμπασης ΒΚΜ
08019 | σελ. 24 | 4,4€
Η χύτρα που κελαηδούσε ιστορίες
Μαρία Παπαγιάννη, Εικ.: Μυρτώ
Δεληβοριά ΒΚΜ 12608 | σελ. 40 |
5,47€
Η πριγκίπισσα των λέξεων Μελίνα
Καρακώστα, Εικ.: Γιώργος Σγουρός
ΒΚΜ 06843 | σελ. 80 | 5,87€
Το παιδί από τη θάλασσα Λότη
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εικ.:
Σπύρος Γούσης ΒΚΜ 07070 | σελ.
80 | 5,87€

Η αδελφή μου η Κλάρα
Ντιμίτερ Ινκιόφ, Eικ.: Fritz Goller
Μτφρ.: Ρένα Καρθαίου, Βίκυ Λεοντιάδου
Η Κλάρα και ο αδερφός της έχουν µερικές παράξενες ιδέες, που
τις βάζουν σε εφαρµογή και πάντοτε πετυχαίνουν!… Ή µήπως έτσι
νοµίζουν;
Αξεπέραστα βιβλία, με χιούµορ και αθωότητα!
Η αδερφή μου η Κλάρα κι εγώ: Πώς γίναμε οικολόγοι
Η αδερφή μου η Κλάρα και ο καρχαρίας
Η αδερφή μου η Κλάρα και ο χιονάνθρωπος
Η αδερφή μου η Κλάρα και η μεγάλη πορεία
Η αδερφή μου η Κλάρα και το ποντικοτροφείο της
Η αδερφή μου η Κλάρα και οι ξύλινες κουτάλες της
Η αδερφή μου η Κλάρα και το ποδήλατο
Η αδερφή μου η Κλάρα και τα ωραία λεφτουδάκια
ΒΚΜ 12476, 12009, 12011, 12010, 12477, 12012, 12616,
12615 | σελ. 96 | 5€
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9+
Άγης και Χάρης

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
«Γελάμε κυρίως με αυτά που γνωρίζουμε,
τα οποία ο συγγραφέας φροντίσει να
στρεβλώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να
παράγει γέλιο. Ο Σ.Γ. γνωρίζει πολύ καλά
να το κάνει αυτό, δημιουργώντας ιστορίες
που μπορούν να ψυχαγωγήσουν
θαυμάσια κάθε παιδί από 9 ετών, όπως
ακριβώς ψυχαγωγούν και οι ταινίες
κινουμένων σχεδίων που αγαπούν».
Φίλιππος Μανδηλαράς
Μασκοφόρος Εκδικητής εναντίον Ζοργκ
ΒΚΜ 13204 | σελ. 144 | 8,5€
Το αγόρι που πετάει ΒΚΜ 12057 | σελ.
144 | 8,8€
Ο Μασκοφόρος Εκδικητής ΒΚΜ 11498 |
σελ. 168 | 8,8€

8+
Τρύπωνας ο φαφαγάλος
Άννα Κωσταλλά
Εικ.: Λίλα Καλογερή

—Σφάω το κεπάλι μου να θυμηθώ αν
φλήρωσα την τσιχλόπουσκα στο
φεριφτερά.
Ο Κέρβερος τρώει φολλούς κεπτέδες
ΒΚΜ 12055 | σελ. 128 | 7,9€
Εγώ στην απαίρεση είμαι o φρώτος!
ΒΚΜ 07997 | σελ. 176 | 9,4€
Τρύπωνας ο φαφαγάλος ΒΚΜ 04855 |
σελ. 128 | 7,9€
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λογοτεχνία
Μαρία Παπαγιάννη

9+

Μάνος Κοντολέων

12+

Χρυσά κουπιά

Η Μάσκα του Καπιτάνο

Εξώφ.: Φωτεινή Τίκκου

Εξώφ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

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 βασιλιά, γιατί
καταλαβαίνουν πως, αν είναι μαζί, θα το
καταφέρουν, γιατί το «μαζί» είναι όλες οι
γλώσσες κι όλοι οι καιροί.

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.
13235 | σελ. 208 | 9,5€

ΒΚΜ 13210 | σελ. 176 | 8,8€

«Στιλίσ τας της γραφής, δεξιοτέχνης ύφους που
επενδύεται σε θαυμασ τούς τροπισμούς της γλώσσας,
και εμβολιάζον τας παράλληλα τον λόγο του με
λυρισμό και ποιητική υπαινικτικότητα, ο Κον τολέων
είναι την ίδια σ τιγμή συγγραφέας που σ τηρίζεται
σ την εύρωσ τη και εύπλασ τη μυθοπλασ τική
φαν τασία και σ τη διάθεσή του να καλλιεργήσει
λόγους κοινωνικής κριτικής και εξερεύνησης της
σύγχρονης παθογένειας».

«Η συγγραφέας σ τρέφει το ενδιαφέρον της σ την
εσωτερική δράση των ηρώων της, που πλάθει με
περίσσια πλασ τικότητα. [...] Σαν τους αγιογράφους,
βγάζει φως μέσα από το σκοτάδι. Αναδημιουργείται
με τη γραφή της ένας χαμένος παράδεισος».
Κατερίνα Δαφέρμου, The Books Journal

Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Άντρη Αντωνίου

Τσάο Γουέν Σουέν

12+

12+

Μπρούντζος και
Ηλιοτρόπιο
Μτφρ.: Δημήτρης Σωτάκης

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

14+

Η Ανδριανή και ο
κυνηγός
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

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.
ΒΚΜ 13329 | σελ. 248 | 10,5€
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Αν έρθεις σαν τον
άνεμο

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η Αµαλία ακροβατεί ανάµεσα στα
οχτώ και τα δεκάξι της χρόνια.
Επιστρέφει τελετουργικά και
αναπόφευκτα στον τρόµο εκείνης της
µέρας, εκείνης της πράξης, της υπέρτατης παραβίασης της ψυχής.
Μέχρι που στη ζωή της θα µπει ο μικρός Ορφέας με τα στρογγυλά
µάγουλα και τα θλιµµένα µάτια.
ΒΚΜ 13213 | σελ. 112 | 6,6€

Ελένη Σαραντίτη

Ελένη Δικαίου

12+

Φωτογραφίες σε μαύρο
φόντο

Εικ.: Meilo So

Δημήτρης Μελικέρτης

Τζάκλιν Γούντσον

ΙΞ - Το Ιπτάμενο
Ξενοδοχείο

Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Ο Τζερεμάια είναι μαύρος. Η Έλλι
είναι λευκή και Εβραία. Οι κόσμοι
τους διαφορετικοί, αλλά για τους
ίδιους αυτό δεν έχει σημασία. Το
μόνο που μετράει είναι να βρίσκονται μαζί. Για τους άλλους, το
μόνο που μετράει είναι να τους κρατήσουν χώρια, μακριά τον έναν
από τον άλλον. ΒΚΜ 13227 | σελ. 192 | 9,9€
Hans Christian Andersen Award 2020
Astrid Lindgren Memorial Award 2018

Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο με τους 33
ορόφους και τα 3.333 αλεξίπτωτα
προσγειώνεται στο χωριό της
Φορτούν κι εκείνη μπαίνει ως λαθρεπιβάτισσα μαζί μ’ έναν γάτο
κοκκινοτρίχη. Τους καταδιώκει ένα αγόρι υπάλληλος του ΙΞ που
μεταμορφώνεται σε άλμπατρος. Ήρωες με κρυφά χαρίσματα,
κυνηγοί και κυνηγημένοι, οι αινιγματικοί ιδιοκτήτες και μια
ερωτοχτυπημένη γάτα εμπλέκονται σε περιπετειώδεις διαδρομές
και πρωτόγνωρες εμπειρίες στις θαυμαστές αίθουσες του ΙΞ.

Ξένια Καλογεροπούλου

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

8+

ΒΚΜ 13165 | σελ. 272 | 12,2€

8+

Ο κήπος με τ’ αγάλματα

9+

Ο Μίλτος

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Τα παιδιά, τα αγάλματα, η θάλασσα, τα
όνειρα, τα τραγούδια από τα καφενεία
και τις βάρκες... και η γνωριμία όλων
με το ιερό πρόσωπο της πατρίδας που
ακτινοβολούσε απλότητα και κάλλος
ψυχής προσδίδουν στο βιβλίο τη χαρά και τη χάρη που γεύτηκαν οι
τυχεροί φίλοι εκείνο το ξένοιαστο καλοκαίρι. ΒΚΜ 13185 | σελ. 112
| 7,7€

10+

Γιούσουρι στην τσέπη

Εικ.: Φίλιππος Φωτιάδης

Εξώφ.: Κατερίνα Χαδουλού

«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;»

Είναι στ’ αλήθεια θαυματουργό το
γιούσουρι; Και ποιο είναι το μυστικό
του καπετάν Διοκλή; Τι ψάχνει στον
βυθό της θάλασσας; Αυτά αναρωτιέται
η 12χρονη Πηνελόπη, εκείνο το καλοκαίρι. Κι όταν εμφανίζεται ο
14χρονος Άρης, δε διστάζει να ριχτεί μαζί του, παρέα με τον
πολυταξιδεμένο καπετάνιο, σε μια επικίνδυνη περιπέτεια.

ΒΚΜ 13582 | σελ. 48 | 9,9€

ΒΚΜ 01204 | σελ. 168 | 9,2€
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9+
Η εξαφάνιση της
Μπέλλας
(Μυστήρια για δύο)
Ζέφη Συρίβλη
Εικ.: Λέλα Στρούτση

8+
Η μάχη στο ποτάμι

Αχιλλέας εναντίον
Σκάμανδρου
Κωνσταντίνος Πατσαρός
Εικ.: Μανόλης Αλμπάνης
Στη ραψωδία Φ της Ιλιάδας ο Όμηρος
βάζει τον Αχιλλέα να αντιμετωπίζει
πολυάριθμους Τρώες, αλλά και τον
Σκάμανδρο, τον ξακουστό ποταμό της
Τροίας. Ο βραβευμένος συγγραφέας
αφηγείται αυτή την αναμέτρηση
φωτίζοντας την οικολογική της
διάσταση.
ΒΚΜ 12480 | σελ. 64 | 10,9€

6+
Ένας δράκος σ’ όλα
λάθος!

Βάσια Παρασκευοπούλου
Εικ.: Νίκος Χατζησταμούλος

10+
Η Λούση Λου είναι μια από
μας
Σταμάτης Κεσόγλου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
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.
«Υψηλής θεατρικότητας και φιλοσοφικής
επανατοποθέτησης ιστορία για τη ζωή, τον
θάνατο, την ελπίδα, την αγάπη, την πίστη,
την αφοσίωση και την έλλειψή τους, σημεία
αναφοράς για την ύπαρξη». Εlniplex
ΒΚΜ 12977 | σελ. 216 | 9,9€

11+
Ο τελευταίος άνθρωπος
Λι Μπέικον
Εικ.: Karl Kwasny

Μτφρ.: Μανώλης Τζιρίτας

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!
ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου

Σε ένα μέλλον όχι πολύ μακρινό, τα ρομπότ
έχουν εξαλείψει τους ανθρώπους. Και το
δωδεκάχρονο ρομπότ XR_935 δεν έχει
κανένα πρόβλημα με αυτό. Χωρίς τους
ανθρώπους, δεν υπάρχει πόλεμος, μόλυνση,
έγκλημα. Μέχρι που ο XR ανακαλύπτει κάτι
που είναι αδύνατον να υπάρχει: έναν
άνθρωπο, ένα κορίτσι που το λένε Έμμα – και
που χρειάζεται τη βοήθειά του.

ΒΚΜ 12396 | σελ. 88 | 6,6€

ΒΚΜ 12613 | σελ. 296 | 13,3€

8+

Το χάρισμα της Ήβης
Ματ Χέιγκ
Εικ.: Έμιλυ Γκράβετ
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Η Ήβη έχει ένα πολύ ξεχωριστό
ταλέντο: ΑΚΟΥΕΙ τι σκέφτονται τα ζώα
και, δίχως να ανοίξει το στόμα της,
μπορεί και τους ΜΙΛΑΕΙ. Μια ΜΑΓΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ, αποκλειστικά δική της!
«Συναρπαστική και απίθανη ιστορία»
Financial Times, Books of the Year
«Ο Χέιγκ είναι ένας συναρπαστικός
συγγραφέας» Daily Telegraph

9+
Dream Escape -

Η απόδραση της Αλίκης
Γιώργος Γρηγοράκης
Εξώφ.: Λέλα Στρούτση
Η Αλίκη θα βρεθεί από ένα ανιαρό συνέδριο
σε ένα σκοτεινό υπόγειο, όπου την
περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Μια φιλία με
ένα αγόρι με ουρά θα της αποκαλύψει τον
κόσμο ενός ξεχωριστού λούνα παρκ. Δε θα
προλάβει όμως να τον χαρεί, καθώς έχει
μπει σε μεγάλους μπελάδες.
ΒΚΜ 13225 | σελ. 160 | 7,9€

ΒΚΜ 12483 | σελ. 296 | 12,2€

7+
Όταν οι γάτες ακούν τη
βροχή
Γεωργία Γαλανοπούλου
Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Κάποτε ένας άρχοντας που μισούσε τις
γάτες κατέστρωσε ένα σχέδιο
εξαφάνισής τους. Μεγάλο κακό ξέσπασε
στον τόπο. Γιατί δεν πίστευε κανείς τότε
ότι όλα τα πλάσματα της γης
αλληλεξαρτώνται. Μήτε φανταζόταν ότι,
αν λείψει το ένα, κάποιο άλλο θα
θεριέψει και θα σκορπίσει καταστροφή.
ΒΚΜ 13172 | σελ. 52 | 6€
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9+
Ο αλγόριθμος της ζωής
Ελένη Πουλημένου
Εξώφ.: Φωτεινή Τίκκου
Ο μοναχικός γερο-σοφός Ευκλείδης,
ειδικευμένος στη ρομποτική και στην
τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί ένα τέλειο
παιδί ρομπότ στο οποίο σκοπεύει να
κληροδοτήσει τις γνώσεις αλλά και την
περιουσία του. Όλα όμως ανατρέπονται
όταν ο Φαίδωνας, όπως το αποκαλεί, θα
στραφεί ενάντια στον δημιουργό του.
ΒΚΜ 12388 | σελ. 120 | 6,6€

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.
Ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από
την εξαφάνιση;
ΒΚΜ 12961 | σελ. 168 | 7,9€

10+
Φαίδωνας και
Ελλάνικος

Μαρία Μπάστα
Εικ.: Σπύρος Γούσης
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.
ΒΚΜ 12863 | σελ. 128 | 7,5€

9+
Ο κόκκινος μανδύας
Εύη Πίνη

Εξώφ.: Λέλα Στρούτση
Σπάρτη, 5ος αι π.Χ.Μια πόλημύθος, 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.
ΒΚΜ 12922 | σελ. 320 | 13,3€

10+
Γιαννούλα, η
πειρατίνα του Αιγαίου
Λίτσα Ψαραύτη

Εξώφ.: Εύη Τσακνιά
Ρεσάλτα, λάφυρα, απαγωγές,
συναρπαστικές ιστορίες από το
παρελθόν, κρυµµένοι θησαυροί
και έρωτες θα γίνουν η ζωή της
Γιαννούλας, που μεταμφιεσμένη
σε αγόρι μπαρκάρει στην
Αστραπή, ένα από τα πειρατικά
πλοία που αλωνίζουν το Αιγαίο τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας.
ΒΚΜ 12328 | σελ. 96 | 6,6€

15+
Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα
Τζέννυ Χαν

Μτφρ.: Γιώργος Παναγιωτάκης, Καρολίνα Μιζάν
H Λάρα Τζιν και η ερωτική της αλληλογραφία πρωταγωνιστούν στη
γοητευτική τριλογία που έγινε επιτυχημένη σειρά στο NETFLIX.
Γιατί η αγάπη δεν είναι ποτέ μια εύκολη υπόθεση, όμως αυτό ακριβώς είναι
που την κάνει τόσο υπέροχη.
«Οι όμορφες στιγμές αδερφικής αγάπης, οι αιώνιες συγκρούσεις που
φέρνει μαζί της η ενηλικίωση, και φυσικά οι λαχταριστές συνταγές της
Λάρα Τζιν [...] Οι πανέξυπνοι διάλογοι, οι απολαυστικές περιγραφές και οι
αξιαγάπητοι χαρακτήρες κάνουν αυτή την τριλογία ένα κόσμημα...» —
School Library Journal
Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα ΒΚΜ 12185 | σελ. 416 | 17,7€
Προς όλα τα αγόρια. Υ.Γ. Σ’ αγαπώ ακόμα ΒΚΜ 12856 | σελ. 392 | 16,6€
Προς όλα τα αγόρια. Παντοτινά δική σου ΒΚΜ 12857 | σελ. 400 | 17,2€

14+
Η ιστορία ενός νεαρού
gamer
Μαρούλα Κλιάφα

Εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Η έντονη ενασχόληση του Οράτιου, ενός
ευαίσθητου και ευφυούς εφήβου, µε τα
βιντεοπαιχνίδια τον βυθίζει στην εσωστρέφεια
και τον αποπροσανατολίζει τόσο, που καταλήγει
να ζει σε δυο παράλληλους κόσµους: τον
πραγµατικό και τον φανταστικό. Άραγε θα
καταφέρει να ξεφύγει από την παγίδα της
εικονικής πραγµατικότητας;
ΒΚΜ 12060 | σελ. 136 | 7,7€

9+
Το Νησί με τις λέξεις που
αγαπάνε
Μάνος Κοντολέων

Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου
Ένα Νησί που σιγά σιγά καταστρέφεται… Γιατί,
όμως; Ο ηγεμόνας του Νησιού ανησυχεί. Ποια
απόφαση να πάρει; Πώς να θυμίσει στους
κατοίκους αυτού του τόπου τις λέξεις που
αγαπάνε; Ίσως έξι φάκελοι που ο καθένας
κρύβει και μια ιστορία να μπορέσουν να δώσουν
τη λύση. Όμως ποιοι τις έγραψαν;
ΒΚΜ 12387 | σελ. 112 | 7,9€

11+
Μάζεψε το θάρρος σου, Ανδώ
Γιώργος Χατζόπουλος
Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η Ανδώ, κόρη του Διγενή Ακρίτα,
αγοροκόριτσο και ικανή στα όπλα, κλέβει το
θρυλικό σπαθί του πατέρα της που έχει
απομείνει μισό. Αν ενωθεί το σπαθί, η δύναμή
του θα είναι ανυπέρβλητη. Με συνοδοιπόρο
τον Κοσμά, αναζητά την αλήθεια για τον
πατέρα της –αν ζει ή αν πέθανε–. Μια
εξαιρετική αναπαράσταση της εποχής, με μια
χαρισματική ηρωίδα και με αρκετές δόσεις
χιούμορ.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12920 | σελ. 368 | 14,4€
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12+
Τίγκρε, με τα χέρια γυμνά
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Εξώφ.: Βασίλης Σελιμάς
Ο Τίγκρε έχει πολλά όνειρα: Να γίνει επαγγελματίας 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.
ΒΚΜ 13352 | σελ. 224 | 9,5€

Ξέρεις πόσο χρόνο έχει το καλοκαίρι; Υπολόγισε! Μπορεί να δυσκολεύεσαι
τώρα, αλλά όταν θα κάθεσαι και θα βαριέσαι, θα λες «αχ να είχα μερικά βιβλία
αντιβαρεμάρας!». Εμπρός λοιπόν, διάλεξε τα βιβλία που θα μπουν οπωσδήποτε
στη βαλίτσα σου!

«Υπάρχουν πολλές αληθινές ιστορίες πίσω από το
βιβλίο, πολλά πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις.
Κατ’ αρχάς, είναι το περίφημο δράμα του Μαρακανά, η
απρόσμενη ήττα δηλαδή της εθνικής Βραζιλίας στον
τελικό του Μουντιάλ του 1950, ένα γεγονός που
ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να μνημονεύεται ως
μια εθνική πληγή για τη χώρα. Κεντρικό πρόσωπο του
δράματος υπήρξε ο τερματοφύλακας της ομάδας
Μοασίρ Μπαρμπόσα, ο άνθρωπος που μέσα στον
συλλογικό παραλογισμό θεωρήθηκε υπεύθυνος για
την “καταστροφή” και αναγκάστηκε να ζήσει την
υπόλοιπη ζωή του ως αποσυνάγωγος. Εμείς στο βιβλίο
θα τον γνωρίσουμε γέρο πια, να κουβαλά ακόμη τον
σταυρό του. Εξίσου αληθινές, όμως, είναι οι
καταστάσεις που βιώνουν τα κεντρικά πρόσωπα της
ιστορίας, ο Τίγκρε και οι φίλοι του, τα “παιδιά της
φαβέλας”, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Γιατί
μπορεί η φαβέλα Εσπεράνσα να είναι φανταστική, έχει
όμως χτιστεί με τα υλικά και τις ανθρώπινες ιστορίες
που βρήκα κάνοντας μια πολύ μεγάλη έρευνα γύρω
από τις πραγματικές παραγκουπόλεις του Ρίο».
Γ.Π.

10+

Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Πολλά χρόνια πριν, η Μήδεια και ο Μάγκνους ήταν δύο συνηθισμένα δίδυμα μωρά.
Μεγαλώνοντας, όμως, τους συνέβη κάτι το ασυνήθιστο: Τα σώματά τους εξαϋλώθηκαν.
Σήμερα, διοικούν δύο μυστικά ανταγωνιστικά σχολεία για παιδιά με παράξενες ιδιότητες. Με
ιδιότητες, δηλαδή, που οι «κανονικοί» άνθρωποι φοβούνται, αντιπαθούν, θαυμάζουν, τις
θεωρούν αλλόκοτες, παράλογες, μοναδικές. Αυτά τα παιδιά, οι μαθητές των δύο σχολείων,
είναι οι πρωταγωνιστές της Λέσχης Αλλόκοτων Πλασμάτων. Θα μάθουμε τις προσωπικές τους
ιστορίες, θα κρυφοκοιτάξουμε τις φιλίες, τις έχθρες και τους έρωτές τους, θα ζήσουμε μαζί
τους την παράξενη σχολική τους ζωή και τις συναρπαστικές περιπέτειές τους. Και ποιος ξέρει…
Ίσως στο τέλος να νιώσουμε και εμείς πως το αλλόκοτο δεν είναι παρά μία ακόμη όψη του
κανονικού.
Το Μυστικό Καταφύγιο ΒΚΜ 11356 | σελ. 136 | 7,9€
Όταν ήρθαν για εμένα Κρατικό Βραβείο | Βραβείο του περιοδικού Ο Αναγνώστης | Αναγραφή
στον κατάλογο White Ravens ΒΚΜ 11743 | σελ. 168 | 8,8€
Η Δοκιμασία ΒΚΜ 12154 | σελ. 176 | 9,7€
Το νέο αίμα ΒΚΜ 12909 | σελ. 176 | 9,7€
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5+
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας στις διακοπές για μικρά παιδιά από 5 ετών
Μια πολύ πετυχημένη σειρά βιβλίων, που είναι γεμάτα με παιχνίδια λέξεων, εικόνων και αριθμών. Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους
στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική και στην παρατηρητικότητα, ενώ διασκεδάζουν και, παράλληλα, ακονίζουν τη φαντασία τους!
ΒΚΜ 13174 | σελ. 100 | 6€
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6+

8+
Η Πηνελόπη Σου και το μεγάλο κυνήγι του θησαυρού

Ο Σέρλοκ Γουφς και τα μυστήρια της
πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Μπρένταν Κίρνεϋ

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ στο ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΑΝΟ!
Βρες τα στοιχεία, λύσε τους γρίφους, αποκωδικοποίησε τα μηνύματα και παίξε το κυνήγι του θησαυρού μαζί με την Πηνελόπη Σου!
ΒΚΜ 13556 | σελ. 48

ΒΚΜ 12355 | σελ. 32 | 6,9€

Ο Σέρλοκ Γουφς και τα μυστήρια του
πολλαπλασιασμού
ΒΚΜ 12356 | σελ. 32 | 6,9€

4+
100 διασκεδαστικά παιχνίδια
Πριγκίπισσες και νεράιδες ΒΚΜ 11783, Αστεία ζωάκια ΒΚΜ 13078, Μαγικά πλάσματα ΒΚΜ 13079, Χρωματίζω ΒΚΜ
13080, Σχεδιάζω ΒΚΜ13081ΒΚΜ
σελ. 96 | 5,9€

Μπορεί να μην είσαι ούτε
εξερευνητής ούτε πρόσκοπος
ούτε αρχαιολόγος ούτε
πειρατής. Όμως στις διακοπές
μπορείς να είσαι όλα αυτά
μαζί! Αλλά, προσοχή, πριν
ξεκινήσεις να κοιτάς τον
χάρτη του θησαυρού, διάλεξε
πρώτα τα πιο συναρπαστικά
βιβλία δραστηριοτήτων από τις
Εκδόσεις Πατάκη! Θησαυρός!

8+
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας με χάρτες
ΒΚΜ 12519 | σελ. 80 | 10+ | 7€
Παιχνίδια αντιβαρεμάρας με μολύβι και χαρτί για μικρά
παιδιά ΒΚΜ 12340 | σελ. 100 | 5+ | 6€
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας με γρίφους για μικρά παιδιά
ΒΚΜ 12612 | σελ. 100 | 5+| 6€
Παιχνίδια αντι-βαρεμάρας με την προπαίδεια
ΒΚΜ 11745 | σελ. 150 | 8+ | 6€

4+
Κι άλλα παιχνίδια…
Ένωσε τις τελείες 4+
Πάτησε με το μολύβι σου πάνω στις γραμμές.
Παιχνίδια με τελείες έως το 10
ΒΚΜ 12182
Ένωσε τις τελείες 6+ Εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Λαβύρινθοι. Παιχνίδια με τελείες έως το 50
ΒΚΜ 12183
σελ. 64 | 4,2€
365 παιχνίδια 4+
ΒΚΜ 12325 | σελ. 192 | 9,9€

20

21

διακοπές
ά
λλ

8+
Το βιβλίο που σου
εξηγεί τα πάντα για τους
κολλητούς
Φρανσουάζ Μπουσέ

ική Βαρ
γελ
ε
γ
Α

Η σειρά «Καλοκαιρινά», που
γράφτηκε πριν πολλά χρόνια
και αγαπήθηκε από εκατοντάδες
χιλιάδες παιδιά, ανανεώθηκε!
Xρόνια προσφοράς
στην ελληνική
παιδική
λογοτεχνία

6+

ΒΚΜ 11219 | σελ. 112 | 9,8€

3+

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Διακοπές...!

Με τη Μάτα και το Χάρη
(με αυτοκόλλητα!)
Βασιλική Νίκα, Αλεξία
Μπαρδάκη
Εικ.: Λίλα Καλογερή

της Αγγελικής Βαρελλά
σε συνεργασία με τη Ναννίνα
Σακκά-Νικολακοπούλου
Εικ.: Τέτη Σώλου
Α΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13617 | σελ. 128 | 5,8€
Β΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13618 | σελ. 136 | 5,8€
Γ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13619 | σελ. 152 | 5,8€
Δ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 13620 | σελ. 128 | 5,8€
Ε΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06430 | σελ. 128 | 5,5€
ΣΤ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06431 | σελ. 144 | 5,5€

«Πισ τεύουμε ακράδαν τα ότι τα καλά βιβλία δε γερνούν ποτέ. Το μόνο που
χρειάζον ται είναι φρον τίδα και αγάπη για να ζήσουν ακόμη περισσότερα χρόνια.
Ό,τι ακριβώς χρειάζον ται και οι άνθρωποι.
Έτσι, ξαναείδαμε με αγάπη όλη την ύλη, αλλάξαμε ό,τι έπρεπε να αλλάξει,
κρατήσαμε όλα εκείνα που έπρεπε να κρατηθούν και σας παραδίδουμε ένα βιβλίο που
συνεχίζει την παράδοση των βιβλίων για τις διακοπές με ένα αεράκι ανανέωσης».
Βασιλική Νίκα, Παιδαγωγική επιμέλεια αναμόρφωσης
Τέτη Σώλου, εικονογράφηση

ΒΚΜ 06858 | σελ. 64 | 8,86€

9+

2

Επανάσταση 1821
Σοφία Ζαραμπούκα

«Ξεχνάμε ότι μόνο 200 χρόνια
μάς χωρίζουν από την
επανάσταση του 1821. Ίσως
γιατί προερχόμαστε από έναν
πολιτισμό που μας κάνει να
αισθανόμαστε ελεύθεροι ακόμα
και όταν είμαστε
πολιορκημένοι». Σ.Ζ.
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
ΒΚΜ 12866 | σελ. 84 | 18,8€

8+
Έντεκα μέρες του
Απρίλη 1826
Λίλη Λαμπρέλλη

Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου
Μικρό χρονικό μιας μεγάλης
στιγμής της Ελληνικής
Επανάστασης και της
ευρωπαϊκής ιστορίας.

3+
Το πρώτο μου
καλοκαιρινό βιβλίο

Έλενα Ελένη, Γρηγόρης
Κανελλόπουλος
Εικ.: Δαυίδ-Δημήτρης
Κουτσογιαννόπουλος
ΒΚΜ 05154 | σελ. 96 | 9,9€

ΒΚΜ 12952 | σελ. 120 | 6,6€

11+
Τα χρόνια της
φωτιάς Κωνσταντίνος
Κανάρης

Μαρία Σκιαδαρέση

4+
Χαρούμενες διακοπές

για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Άννα Μερκούρη
Εικ.: Άννα Μενδρινού
ΒΚΜ 00258 | σελ. 48 | 4,5€

4+
Φανταστικές καλοκαιρινές
διακοπές
Γιώργος Καραγιάννης, Βασίλης
Καραγιάννης
Εικ.: Ζαχαρίας Παπαδόπουλος, Λίλα
Καλογερή, Εύη Καλλιονάκη
Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά
προσχολικής ηλικίας που θα πάνε στο Νηπιαγωγείο
ΒΚΜ 10172 | σελ. 144 | 7,66€
Α΄ Δημοτικού ΒΚΜ 07596 | σελ. 208 |10€
Β΄ Δημοτικού ΒΚΜ 07597 | σελ. 184 | 9,08€
Γ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 07636 | σελ. 208 | 10€
Δ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 08072 | σελ. 168 | 7,96€
Ε΄ Δημοτικού ΒΚΜ 08073 | σελ. 184 | 8,46€
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4+

Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Χαρούμενες διακοπές
Ρένα Καρθαίου, Κατερίνα
Μάνου-Πασσά

Α΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06420 | σελ. 160 | 7.5€
Β΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06421 | σελ. 176 | 7.50€
Γ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06422 | σελ. 176 | 7.50€
Δ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06423 | σελ. 176 | 7.50€
Ε΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06424 | σελ. 176 | 7.50€
ΣΤ΄ Δημοτικού ΒΚΜ 06425 | σελ. 208 | 7.80€

2+
Μικρό Πάντα - Παίζω και
κολλάω
2+ (τρένο) ΒΚΜ 12132 |
2+ (πουλί) ΒΚΜ 12133
3+ (ήλιος) ΒΚΜ 12134
3+ (χελώνα) ΒΚΜ 12135
σελ. 16 | 2,7€

Στη σειρά Προσωπογραφίες
φωτίζονται πρόσωπα που με τη
δράση τους συνέβαλαν στη
δημιουργία της σύγχρονης
Ελλάδας.
Τα χρόνια της φωτιάς - Κωνσταντίνος Κανάρης
ΒΚΜ 13251 | σελ. 64 | 5,9€
Σαν άνεμος - Λόρδος Μπάιρον
ΒΚΜ 12938 | σελ. 104 | 8,8€
Λίγο πριν το τέλος - Ρήγας Βελεστινλής
ΒΚΜ 13250 | σελ. 88 | 6,6€
Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης
ΒΚΜ 07213 | σελ. 120 | 9,13€

4+
Το χελιδόνι της
25ης Μαρτίου
1821

Αγγελική Βαρελλά
Εικ.: Αχιλλέας Ραζής
Ένα χελιδόνι επιστρέφει στη
φωλιά του, στο καμπαναριό της
Αγίας Λαύρας, τον Μάρτιο του
1821 και παρατηρεί τις
προετοιμασίες και το ξέσπασμα
της επανάστασης.
ΒΚΜ 13218 | σελ. 32 | 11,1€
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Κατερίνα Σέρβη
Εικ.: Λέλα Στρούτση, Αλεξία Λουγιάκη
Η σειρά «Οι αρχαίοι µου φίλοι» μάς ταξιδεύει στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε
παλιούς, σπουδαίους πολιτισμούς, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, τότε, την
εποχή που ήταν γεμάτοι ζωή.

12024 | σελ. 36 | 9,9€

Μυρρίνη,
η μικρή Αθηναία

12028 | σελ. 36 | 9,9€

Κάρυς,
ο μικρός Κυκλαδίτης

4+

1550 π.Χ.

Γλαύκος,
ο μικρός Μινωίτης

1250 π.Χ.

432 π.Χ.

11943 | σελ. 36 | 9,9€

Αλεξάνδρα, η μικρή
Μυκηναία

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 801.100.2665
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078 e-mail: info@patakis.gr, www.patakis.gr

11944 | σελ. 36 | 9,9€

1600 π.Χ.

