Εικαστικό της Ζόι Πέρσικο από το βιβλίο της Ζόι Τάκερ Η Γκρέτα και οι Γίγαντες
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Σοφία Ζαραμπούκα

Ιστορίες και Γνώσεις – 11 τίτλοι
Τρυφερές και αστείες ιστορίες, που προσφέρουν
μια πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή με
πρώτες έννοιες και με σύγχρονα θέματα.

Τα μαγικά χρώματα
[ΤΑ ΧΡΏΜΑΤΑ] | Ο Μπεν, η Μου
και τα σκουπίδια [ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]
| Ο τρυπολαγουδάκης [ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ] | Iππόλυτος
Iπποπόταμος [ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟΣ]
| Ο ωραίος Δαρείος [ΔΙΑΤΡΟΦΗ]
| Στο δάσος [ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ] |
Η οικογένεια Τρίγωνου [ΤΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ] | Ορχήστρα ποντικάτα
[ΜΟΥΣΙΚΗ] | H μεγάλη φωτιά
[ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ] | Γατοβουτηχτής
[ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ] | Aστρογάτος
[ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ]

Ψάχνω, γράφω,
ζωγραφίζω,
το βιβλίο αυτό γεμίζω
Βιβλίο με δραστηριότητες
απ҆ όλα τα βιβλία της σειράς.
4+ | ΒΚΜ 09610 | 24x22 εκ. | 156 σελ.
4+ | ΒΚΜ 09308 | ΒΚΜ 09309 | BKM 09303 | BKM 09307 | 32 σελ. o κάθε τίτλος | ΒΚΜ 09317 | ΒΚΜ 09315 |
ΒΚΜ 09311 | ΒΚΜ 09313 | ΒΚΜ 09310 | ΒΚΜ 09304 | ΒΚΜ 09305 | 20x23 εκ. | 36 σελ. o κάθε τίτλος

«Στα παιδιά μιλάω όπως θα μίλαγα σε έναν
ενήλικα. Υπάρχουν λέξεις που ίσως τα πολύ
μικρά παιδιά δεν τις γνωρίζουν, αλλά είναι
καλύτερα να ρωτήσουν παρά να φτιάξουμε
αυτό που λέμε παιδικό λόγο. Δεν υπάρχει για
μένα κάτι που να μην μπορώ να το πω σε ένα
παιδί με μια αλληγορία, απλά και ουσιαστικά.
Στο δάσος το μεγάλο και δυνατό ζώο νομίζει
ότι τα ξέρει όλα και αναλαμβάνει την εξουσία.
Με αυτό τον τρόπο, στο πρώτο βιβλίο που
έγραψα και εικονογράφησα, αμέσως μετά τη
δικτατορία, εξηγώ την έννοια στα παιδιά,
για να μην τη ζήσουμε ποτέ ξανά!»
Σοφία Ζαραμπούκα

Τα επικά –
4 τίτλοι

πρώτες
γνώσεις

Στο δάσος

δικτατορία

4+ | ΒΚΜ 11749 | 22,5x22 εκ. | 40 σελ.

Ομήρου Οδύσσεια | Ομήρου Ιλιάδα | Αργοναυτική εκστρατεία | Ο Μεγαλέξανδρος
4+ | BKM 10699 | 96 σελ. | BKM 10700 | 72 σελ. | BKM 10701 | BKM 05480 | 60 σελ. | 22x22 εκ. o κάθε τίτλος

Αγγλικές εκδόσεις
Homer’s Odyssey | Homer’s Iliad |
Jason and the Argonauts
4+ | BKM 08488 | 96 σελ. | BKM 07859 | 72 σελ. | BKM
11806 | 22x22 εκ. o κάθε τίτλος

www.patakis.gr
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Σοφία Ζαραμπούκα | Μυθολογία

Μυθολογία – 12 τίτλοι

1. Ο κόσμος γεννιέται, οι Τιτάνες, ο Δίας και η οικογένειά του | 2. Η Ήρα, ο Ήφαιστος,
η Αφροδίτη και ο Άρης | 3. Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη |
4. Ο Ερμής, ο Πλούτωνας, η Περσεφόνη, η Δήμητρα και ο Διόνυσος | 5. Οι Μοίρες,
ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και οι άνεμοι | 6. Η Ηώς, ο Ήλιος,
ο Φαέθων, η Σελήνη και ο Παν | 7. Οι Κένταυροι, ο Ασκληπιός, οι Μούσες και ο Ορφέας |
8. Η Ευρώπη και ο Κάδμος, ο Τάνταλος και ο Πέλοπας, ο Δαναός, ο Περσέας και η Μέδουσα |
9. Οι άθλοι του Ηρακλή | 10. Ο Θησέας και ο Μινώταυρος. Ο Μίνωας και η Πασιφάη. Η Αριάδνη
και ο Αιγέας | 11. Ηρακλής - οι άθλοι του δεν τελειώνουν ποτέ | 12. Επτά επί Θήβας, Οιδίποδας
4+ | BKM 10475 | BKM 10585 | BKM 09197 | BKM 10697 | BKM 10476 | BKM 08487 | BKM 08778 |
BKM 09319 | BKM 09620 | BKM 08779 | BKM 10477 | BKM 10478 | 22x22 εκ. | 48 σελ. o κάθε τίτλος

Αριστοφάνης – 5 τίτλοι

πεζά κείμενα
και θεατρική
διασκευή

Ο Πλούτος | Ειρήνη | Λυσιστράτη |
Βάτραχοι | Όρνιθες
4+ | BKM 10500 | BKM 10501 | BKM 10502 | BKM 10698 |
BKM 09318 | 22x22 εκ. | 48 σελ. o κάθε τίτλος
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μυθολογία

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ | ΙΣΤΟΡΊΑ

φωτ.: Άρης Ρούπινας

Ελένη Δικαίου
Eικ.: Λουίζα Kαραγεωργίου

Σαν παραμύθι
Ένα ταξίδι για τους
μικρούς αναγνώστες
στον συναρπαστικό κόσμο
της ελληνικής μυθολογίας.
Mια σύγχρονη έκδοση
που σέβεται τον μύθο.

Oι περιπέτειες του Oδυσσέα | O πόλεμος στην Tροία |
Θησέας, ο μύθος του Λαβύρινθου | O Iάσονας και οι Aργοναύτες | O Hρακλής
και οι άθλοι του | Η δημιουργία του κόσμου και οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου

5+ |ΒΚΜ 08299 |
ΒΚΜ 08298 |
ΒΚΜ 08301 |
ΒΚΜ 08300 |
ΒΚΜ 09018 |
ΒΚΜ 11150 |
23x30 εκ. |
40 σελ. o κάθε τίτλος

Anna Milbourne, εικ.: Sebastien van Donnick
Μτφρ.: Κατερίνα Σέρβη

Η Οδύσσεια
Μια εικονογραφημένη επαναφήγηση
του έπους του Ομήρου
Μια σύγχρονη συναρπαστική επαναφήγηση,
με εντυπωσιακή εικονογράφηση που θα μαγέψει
τους νεαρούς αναγνώστες.
5+ | BKM 11361 | 15,2x19,4 εκ. | 256 σελ.

Από τον μύθο στην ιστορία
Η ελληνική μυθολογία γραμμένη με μυθιστορηματικό τρόπο για μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά.

Ελένη Δικαίου, εικ.: Λουίζα Καραγεωργίου

8+ | BKM 06449 | 128 σελ. | BKM 06791 | 168 σελ. | BKM 04620 | 248 σελ. | BKM 04983 |
272 σελ. | BKM 05751 | 136 σελ. | BKM 07851 | BKM 05625 | 224 σελ. | 14x21 εκ. ο κάθε τίτλος

Σοφία ΜαυροειδήΠαπαδάκη

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Eικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Ιστορίες από το
Βυζάντιο α΄ τόμος
(300-565 μ.Χ.) |
β΄ τόμος (610-1025
μ.Χ.) | γ΄ τόμος
(900-1453 μ.Χ.)

Ταξίδι με την Οδύσσεια
Μια περιπλάνηση του σήμερα
μέσα στο χθες και του χθες
μέσα στο σήμερα
Το ομηρικό έπος σε νεοελληνικό
δεκαπεντασύλλαβο, μπολιάζοντας
το αρχαίο κείμενο με εμβληματικούς
στίχους των μεγάλων μας ποιητών.

8+ | BKM 04628 | BKM 04650 |
BKM 04651 | 304 σελ. ο κάθε
τίτλος

www.patakis.gr

Θησέας, ο ήρωας που νίκησε το
Μινώταυρο | Ηρακλής, ο ήρωας που
έγινε αθάνατος | Κάτω από τα κάστρα
της Tροίας | Το μεγάλο ταξίδι του
Oδυσσέα Κρατικό Βραβείο Bιβλίου
Γνώσεων | Ο Ιάσoνας και η εκστρατεία
για το χρυσόμαλλο δέρας | Όταν
στον Όλυμπο ζούσαν οι θεοί
Eιρήνη Mάρρα Μυθικά τέρατα

5+ | BKM 11067 | 17x24 εκ. | 156 σελ.
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

δικαιώματα
παιδιών

λαϊκό
παραμύθι

Εικ.: Γιώργος Ναζλής

Eικ.: Δημήτρης Φουσέκης

Αγάπη από σύννεφο

Το μήνυμα του
φτερωτού Ερμή

Ο βάτραχος, η γάτα
και το φίδι

Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται σ҆ ένα δάσος παραμυθένιο.
Πολλοί τη βρίσκουν παράξενη, άλλοι απαράδεκτη. Κι ένας
μάγος κακός και ζηλιάρης θέλει να την καταστρέψει.

Ο φτερωτός Ερμής μάς μιλάει
για τα δικαιώματα που έχουν
όλα τα παιδιά της Γης.

Παραμύθια λαϊκά που τα
διηγούνταν κάποιοι παλιοί
παραμυθάδες.

5+ | BKM 11394 | 21x29 εκ. | 36 σελ.

7+ | BKM 07856 | 22x22 | 36 σελ.

4+ | BKM 07491 | 21x29 εκ. | 36 σελ.

Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη

διαφορετικότητα

περιβάλλον

φοβίες

παραμύθια

Iστορίες με τους δώδεκα μήνες

Eικ.: Δήμητρα Ψυχογυιού

Eικ.: Mάρω Aλεξάνδρου

Μέσα από τις ιστορίες τους μαθαίνουμε πολλά από την
παράδοσή μας.

Κάθε νεράιδα
και δουλειά

Kάθε μέρα παραμύθι,
κάθε βράδυ καληνύχτα

Στη φανταστική χώρα όπου
ζουν οι νεράιδες αυτού του
βιβλίου, καθεμιά έχει τη δική
της δουλειά, μα και κάθε
δουλειά τις δικές της δυσκολίες.

Εφτά χρωματιστές ιστορίες
θα βρείτε σ҆ αυτό το βιβλίο,
μία για κάθε χρώμα του
ουράνιου τόξου και για κάθε
μέρα της εβδομάδας.

4+ | BKM 07867 | 21x28 εκ. | 44 σελ.

4+ | BKM 04905 | 21x29 εκ. | 88 σελ.

Tα παιδιά του Χειμώνα | Tα παιδιά της Άνοιξης | Tα
παιδιά του Καλοκαιριού | Tα παιδιά του Φθινόπωρου
Βραβείο Γ. Λ. Σ.

Παραμύθια από την
Αφρική

διαπολιτισμικότητα

Γιατί ο ήλιος και η σελήνη
ανέβηκαν στον ουρανό; Πώς έγινε
η χελώνα βασιλιάς των ζώων;
Ποιο ήταν το όνειρο του Γιόµο;
Τρία λαϊκά παραμύθια από την
Αφρική, όλο φαντασία και σοφία,
πλουτίζουν τον συναισθηματικό
μας κόσμο και την αντίληψή μας
για τον πολιτισμό άλλων λαών.

Kρατικό Βραβείο

4+ | BKM 00364 | Σελ. 48 | BKM 00365 | BKM 00366 | BKM 00367 | 21x29 εκ. |
40 σελ. ο κάθε τίτλος

διαζύγιο

4+ | BKM 08670 | 21x22 εκ. | 48 σελ.

H οικογένεια του Ήλιου
Eικονογράφηση με κολάζ
από τη συγγραφέα

Επίσης κυκλοφορούν:
6+| Tον καιρό εκείνο | Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών
Γραμμάτων | BKM 04356 | 22x29 εκ. | 32 σελ.

4+ | Εικ.: Γιώργος Σγουρός | BKM 09057 | Tα Χριστούγεννα της νόνας
Xελώνας | 21x29 εκ. | 32 σελ.

Έχει ο Ήλιος οικογένεια; Και
βέβαια έχει! Το εκμυστηρεύτηκε
ο ίδιος στη συγγραφέα ένα
πρωί και της ζήτησε να γράψει
τις περιπέτειες της ζωής του.

8+ | Εικ.: Γιώργος Σγουρός | BKM 10495 | Η νόνα Χελώνα και η αρχαία
κρυψώνα | 14x21 εκ. | 112 σελ.

4+ | BKM 09522 | 17,5x24,5 εκ. |
80 σελ.

4+ | Εικ.: Γιώργος Σγουρός | BKM 09575 | Tο Πάσχα της νόνας Xελώνας
(χαρτόδετο) | 21x29 εκ. | 32 σελ.
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παραμύθια

Eικ.: Γιώργος Σγουρός

Το θαυμαστό ταξίδι
της νόνας Χελώνας
Η νόνα Χελώνα έχει πάντα
μια ιστορία να πει στα 10 της
εγγόνια.
4+ | BKM 12347 NEO | 21x29 εκ. | 32 σελ.

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Λήδα Βαρβαρούση

Τριγωνοψαρούλης

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

Mουσική, τραγούδια:
Δέσποινα Mπογδάνη-Σουγιούλ

CD

Tα τραγούδια του
Tριγωνοψαρούλη
Eπίσης κυκλοφορεί και το βιβλίο.
5+ | BKM 06394 CD| BKM 06395 | 21x28
εκ. | 32 σελ.

5+ | ΒΚΜ 11218 | 20x23 εκ. |

Τριγωνοψαρούλη, μην
εμπιστεύεσαι ποτέ… αχινό!

Εικ.: Marjorie Van Heerden

Η βαλίτσα με τις τρεις
τσαγιέρες

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.

 ο μικρό κορίτσι θα ξεκινήσει ένα ταξίδι
Τ
προς την άλλη πλευρά του δάσους
έχοντας πάρει μαζί της τη βαλίτσα με
τις τρεις τσαγιέρες: υπομονή, θάρρος
σοφία.

5+ | BKM 09058 | 20x23 εκ. | 36 σελ.

5+ | BKM 09293 | 12x19 εκ. | 96 σελ.

Ê

αξίες
της ζωής

ρατσισμός

Eπίσης κυκλοφορεί σε εικονογράφηση της Έλλης Κελεμένδρη:
Ο Φώκος νόμιζε ότι ήταν άρρωστος | 4+ | BKM 04387 | 24x22 εκ. | 24 σελ.

περιβάλλον

CD

Δραστηριότητες:
Bασιλική Nίκα
Eικ.: Φραντσέσκα Kοζάντι,
Γιώργος Καραχρήστος
Mουσική: Kώστας Θωμαΐδης

ΟΙΚΟλογήματα
Kάθε βιβλίο της σειράς
περιλαμβάνει ένα
εικονογραφημένο παραμύθι με
οικολογικό θέμα, δραστηριότητες
με στόχο την ανάπτυξη δράσεων
στην καθημερινή ζωή και
τραγούδια που συμπυκνώνουν
το νόημα
του κάθε βιβλίου.

www.patakis.gr

O Kότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί | H Mεσόγειος είμαι εγώ και δεν
είμαι πια εδώ! | Παιδιά σε δράση! H ώρα να σώσουμε τη Γη έχει φτάσει |
H Mικρή Γοργόνα πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι; | Tο Aστροπελέκι
με την περιέργεια βρίσκει λύση για την ενέργεια | Με το ποδήλατό μου
αρχηγό τα αυτοκίνητα νικώ | Το σκιάχτρο ο Παρδαλός κι ο σπόρος
ο παλιός | CD: OIKOλογήματα – Tραγούδια για το περιβάλλον και την οικολογία
5+ | BKM 09154 | ΒΚΜ 07135 | ΒΚΜ 09195 | ΒΚΜ 09196 | ΒΚΜ 07583 | ΒΚΜ 10739 | 48 σελ. ο κάθε τίτλος |
ΒΚΜ 7858 | ΒΚΜ 10739 NEO | 36 σελ. | 20x22,4 εκ. ο κάθε τίτλος| BKM 7317 (CD)
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ê

Tέσσερις ακόμα
περιπέτειες του
Tριγωνοψαρούλη θα
βρείτε και στη
συλλογή Σπουργιτάκια
στη σελίδα 43.

διαφορετικότητα

φιλία

μοναδικότητα

O Tριγωνοψαρούλης στον
κόσμο των παράξενων ψαριών

O αδερφός
του Tριγωνοψαρούλη

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;

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.

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 03570 | 20x23 εκ. | 40 σελ.

5+ | BKM 05734 | 20x23 εκ. | 48 σελ.

5+ | BKM 04720 | 20x23 εκ. | 48 σελ.

Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ Βιβλίο γνώσεων

Tριγωνοψαρούλης εναντίον
Mεγάλου Kαρχαρία

βιβλιοφιλία

εκφοβισμός

αγάπη |
μίσος

Εικ.: Chiara Fedele

Εικ.: Κωνσταντίνα Καπανίδου

Εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Ο θησαυρός του Βιβλιοπόντικα

Ο Αληθινός Τρικεράτωψ φοβάται;

Ο Βιβλιοπόντικας, ξεκίνησε την
αναζήτηση του θησαυρού από την
βιβλιοθήκη. Μπήκε στα πιο νόστιμα
βιβλία που είχε φάει… με τα μάτια! Εκεί
συνάντησε όλους τους αγαπημένους
ήρωες και κατάλαβε ότι… Ο θησαυρός
είναι βιβλία! Τα βιβλία είναι θησαυρός!

Μάθε κι εσύ να αναγνωρίζεις,
να αντιστέκεσαι και να αντιδράς στον
σχολικό εκφοβισμό

Το κουμπί της αγάπης κι ο πρίγκιπας που δεν είναι πια μικρός

3+ | BKM 11671 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

6+ | BKM 10527 | 21x29 εκ. | 32 σελ.

Τελικά είναι αληθινός ο Αληθινός Τρικεράτωψ;
Και δε φοβήθηκε να τα βάλει με αυτούς που
κορόιδευαν τον Πάρη; Γιατί ΕΣΥ μπορείς να
σταματήσεις τον σχολικό εκφοβισμό.

Όταν ο βασιλιάς ζητά να του δώσουν
όλοι κοσμήματα, το κορίτσι τού δίνει
ένα κουμπί κι αυτός γελά υποτιμητικά.
Κι όμως ο πρίγκιπας θα χρειαστεί αυτό
το κουμπί για να αλλάξει την ιστορία…
4+ | ΒΚΜ 10744 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

ΗΤ

Ρ ΙΛΟΓ ΙΑ Τ Η

Ε

ΝΣ

Σ

κοινωνική
αδικία

δικαιώματα
των παιδιών

φιλαναγνωσία

ΔΕΝ έχουν όλα τα παιδιά
ίσες ευκαιρίες

Το «Γιατί» των παιδιών
φέρνει την ελπίδα

ΟΛΑ μπορείς να τα ζήσεις
σε ένα βιβλίο

Όλα τα παιδιά είναι ευτυχισμένα.
Όλα; Εγώ ΔΕΝ… ΔΕΝ… ΔΕΝ…
Κι είναι τόσα τα ΔΕΝ που παγώνουν
την ψυχή. Και μόνο η δύναμη της φιλίας
μπορεί να τη ζεστάνει. Ένα βιβλίο για
τη φιλία και την ενσυναίσθηση, που
τόσο έχουν ανάγκη όσα παιδιά ΔΕΝ…

Το «Γιατί» θα γνωρίσει παιδιά
που αναρωτιούνται γιατί σ҆ εμένα.
Θα δώσει μόνο μία απάντηση:
πως ο κόσμος αυτός έχει μία ελπίδα
να διορθωθεί και αυτή είναι μόνο
τα παιδιά.

Πώς μπορείς να ζήσεις πολλές ζωές;
Να απολαύσεις ατέλειωτες περιπέτειες;
Ένας μυστηριώδης συλλέκτης σελίδων
μού έμαθε πώς όλα αυτά μπορεί να σου
συμβούν όταν διαβάζεις. Πώς μπορείς να
μπεις στη θέση των ηρώων των βιβλίων
που αγάπησες κι έτσι να τα ζήσεις ΟΛΑ.

4+ | BKM 10176 | 22x23 εκ. | 36 σελ.

5+ | BKM 12064 NEO | 22x23 εκ. | 36 σελ.

4+ | ΒΚΜ 05970 | 22x23 εκ. | 36 σελ.
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Σ

ΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Eικ.: Έφη Λαδά

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ

Πες το μ' ένα παραμύθι… γιατί όλα μπορείς να τα πεις κι αλλιώς!
Μαρία Παπαγιάννη, εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Οι περιπέτειες
του Νιλς

Τα ασημένια πατίνια
Mια όμορφη ιστορία για
δυο πολύ φτωχά παιδιά που
κατάφεραν να νικήσουν όχι
μόνο στον αγώνα που είχε ως
έπαθλο ένα ζευγάρι ασημένια
πατίνια, αλλά και τη δύσκολη
καθημερινότητά τους. Δυο
παιδιά που ήθελαν πολύ να
πιστέψουν σ’ ένα θαύμα και
τελικά το κατάφεραν.

Ο Νιλς ήταν ένα κακότροπο
αγόρι. Πετώντας
με τις αγριόχηνες για
έναν ολόκληρο χρόνο, θα
επιστρέψει σοφότερος.
Γεμάτος αγάπη για όλα τα
πλάσματα.
ελευθερία | σχέση
ανθρώπου με ζώα

4+ | ΒΚΜ 11803 | 22,5x22 εκ. |
64 σελ.

αλληλεγγύη | φιλία

4+ | ΒΚΜ 12373 NEO |
22,5x22 εκ. | 64 σελ.

Ελένη Γερουλάνου, εικ.: Ίρις Σαμαρτζή
[ΣΥΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ]

Ένας αρκούδος μια φορά
Ένα ταλαιπωρημένο παιχνίδι, ένας λούτρινος
αρκουδάκος, ύστερα από μια περιπλάνηση
στην πόλη, φθάνει στο Μουσείο Μπενάκη
Παιχνιδιών. Εκεί ο Αρκουδάκος θα βρει το
σπίτι του. Κάποιοι θα γελάσουν και κάποιοι
απλά θα κλάψουν απ’ τα γέλια! Εννέα
έμμετρες, απολαυστικές ιστορίες γιατί μην
ξεχνάτε πως γελάει καλύτερα όποιος γελάει…
από την αρχή ως το τέλος!
3+ | ΒΚΜ 12022 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Βραβείο Αναγνώστη Βιβλίου Γνώσεων

ανατροπή

Μαρία Ιωάννου
Εικ.: Φίλιππος Θεοδωρίδης

Η μύγα κι η κανάτα
Ένα παραμύθι για την αγάπη,
τη φιλία και τη συντροφικότητα,
μα πάνω απ' όλα για τη δύναμη της
θυσίας. Ένα παραμύθι που θυμίζει
σε μικρούς και μεγάλους πόσο
σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε
την κάθε στιγμή της ζωής, καλή,
κακή, απρόβλεπτη ή μαγική.

θάρρος |
φιλία

3+ | ΒΚΜ 12018 | 22,5x22 εκ. | 36 σελ.

Μαρία Ρουσάκη
Εικ.: Σοφία Γαλή

Μίχαελ Έντε
Εικ.: Γιόχεν Στρούμαν

Ένα ποτάμι μέσα μου

συναισθήματα

Ρίνος Σβερκοχοντρίνος

«Έχω κάτι κρυφό. Μέσα μου. Μέσα
μου ζει ένα ποτάμι». Και ανάμεσα
στις δυο όχθες ζει η καρδιά. Όμως
τι γίνεται αν το ποτάμι φουσκώσει
από συναισθήματα και πλημμυρίσει
τα πάντα; Ο Γιάννης δεν επιτρέπει
σε κανέναν να δει το ποτάμι του.
Ώσπου μια μέρα… Ένα τρυφερό
βιβλίο για την ανάγκη των παιδιών
να εκφράζουν τη χαρά και τη λύπη
τους δίχως ντροπή και ενοχές.
4+ | ΒΚΜ 05481 | 21x29 εκ. | 32 σελ.

www.patakis.gr

Ο Ρίνος είναι ένας ρινόκερος
αλαζόνας. Κι έτσι σκορπάει τον
τρόμο στα ζώα, τα οποία θα τον
αφήσουν μόνο. Όμως, ένα μικρό
πουλί μένει και του βάζει ιδέες
μεγαλοσύνης… Ένα επίκαιρο
βιβλίο που καταγγέλλει τον
εγωισμό του ατόμου και της
εξουσίας, καταδεικνύοντας με
άφταστο χιουμοριστικό τρόπο
τις συνέπειες.
5+ | ΒΚΜ 11392 | 23,5x30 εκ. | 40 σελ.
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εξουσία

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Δραστηριότητες | Τραγούδια
Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικ.: Έφη Λαδά

Δημήτρης Μπασλάμ
Εικ.: Ντανιέλα Σταματιάδη

Φένια, η αγαπημένη
των ήχων
Πώς θα ήταν ο κόσµος µας,
αν είχε µόνο ήχους;
Αν αναγνωρίζαµε τα λουλούδια
από το άρωµά τους και µόνο;
Η Φένια, ένα πλάσµα
µε φωτεινό χαµόγελο και
ιδιαίτερες ικανότητες,
θα µας δείξει τον δρόµο…
ΕΠΑΙΝΟΣ Γ.Λ.Σ.

Πιθανότητες
Στέκομαι, λοιπόν, όρθια και κοιτάζω
ευθεία μπροστά. Βλέπω πως έχω τρεις
επιλογές. Να προχωρήσω ευθεία.
Να προχωρήσω αριστερά.
Να προχωρήσω δεξιά. Πίσω δεν πάω.
Και σκέφτομαι. Αν… Αν, λεω, αν…
Αναγραφή στον κατάλογο White
Ravens
5+ | ΒΚΜ 11208 | 14x23 εκ. | 32 σελ.

Α.Μ.Ε.Α. |
διαφορετικότητα

αποφάσεις

4+ | ΒΚΜ 09621 | 21x29 εκ. | 32 σελ.

Τόνυ Ρος
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Δημήτρης Τσιλινίκος
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Θέλω το γιογιό μου!

Πιρούνια και Μαχαίρια
στα… μαχαίρια!

Από τις πάνες στο γιογιό. Ένα
μικρό βήμα κι ένα τεράστιο ταξίδι.
Ένα κλασικό εικονογραφημένο
βιβλίο που από τότε που
εκδόθηκε έχει διασκεδάσει πολλά
παιδιά κι έχει βοηθήσει ακόμα
περισσότερους γονείς.
γιογιό

και άλλες χιουμοριστικές
ιστορίες
Γιατί µια καµηλοπάρδαλη πίνει µια
παγωµένη σόδα φορώντας κασκόλ;
Πότε δυο παιχνιδιάρικα αυγά θα
αναγκαστούν να κάτσουνε στ’ αυγά
τους;

2+ | ΒΚΜ 10451 | 23x26 εκ. | 32 σελ.

5+ | ΒΚΜ 09889 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Βιρζινί Μοργκάντ
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Μα τι κάνουν οι μεγάλοι
όλη μέρα;

Μτφρ.: Γιάννης Δούκας

Ένα απ’ όλα δεν ταιριάζει
4+ | ΒΚΜ 11104 | 32 σελ.

4+ | ΒΚΜ 11384 | 64 σελ.

ανατροπές |
χιούμορ

Denis Pic-Lelièvre
Μτφρ.: Μάνια Σωτηροπούλου

To μεγάλο βιβλίο
της αντι-βαρεμάρας
8+ | BKM 07141 | 19,5x22,5 εκ. | 124 σελ.

Βάσω Ψαράκη

Ποιήματα και τραγούδια
Ξέρω τραγούδια να σας πω Ποιήματα και
τραγούδια για μικρά παιδιά
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Ξέρω τραγούδια να σας πω - Νο 1 (CD)
| Ξέρω τραγούδια να σας πω… 2
Ποιήματα και τραγούδια για μεγάλα παιδιά |
Ξέρω τραγούδια να σας πω - Νο 2 (CD)

5+ | ΒΚΜ 03973 | ΒΚΜ 04390 | ΒΚΜ 04570 | ΒΚΜ 04603
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Τραγούδια
και ποιήματα
παραδοσιακά,
γνωστά αλλά και
ξεχασμένα. Στο τέλος
των βιβλίων, δίνονται
πληροφορίες για
τα παιχνίδια που
παραδοσιακά
συνοδεύουν τα
τραγούδια αυτά.

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Βάτραχος | Έλμερ
Mαξ Bέλθουις
Bραβείο Άντερσεν

Βάτραχος

έρωτας

αυτογνωσία

Αγαπημένος παιδιών και
εκπαιδευτικών για χρόνια
τώρα, ο Βάτραχος έχει
μεταφραστεί
σε περισσότερες από
50 διαφορετικές γλώσσες
σε όλον τον κόσμο.
Ο δημιουργός του έχει τιμηθεί με τα πιο σημαντικά βραβεία
παιδικής λογοτεχνίας.
Ο Βάτραχος ζει καταστάσεις και βιώνει συναισθήματα που
κάθε παιδί μπορεί να βιώσει. Ερωτευμένος, τολμηρός, συνεσταλμένος,
θυμωμένος, φοβισμένος αλλά πάντα αγαπητός ο Βάτραχος ξεχωρίζει
στην καρδιά μας, απλά γιατί… ο Βάτραχος είναι βάτραχος.

Ο ερωτευμένος Βάτραχος | Ο Βάτραχος είναι βάτραχος |
Ο Βάτραχος είναι ήρωας | Ο Βάτραχος κι ο Ξένος
τόλμη

3+ | BKM 08960 | BKM 09191 | BKM 09192 | BKM 10136 | 25x30 εκ. | 32 σελ. ο κάθε τίτλος

διαφορετικότητα

Ντέιβιντ Μακ Kι

οικολογία |
διαφορετικότητα |
συνεργασία

Έλμερ

O Έλμερ είναι ο αγαπημένος εκατομμυρίων παιδιών
σε όλον τον κόσμο. Οι πωλήσεις των βιβλίων του ξεπερνούν
τα 5 εκ. αντίτυπα στις 40 διαφορετικές γλώσσες που κυκλοφορεί.
Ο Έλμερ έχει βοηθήσει αμέτρητα παιδιά να μάθουν τα χρώματα, τα ζώα, τα νούμερα και τους
τρόπους συμπεριφοράς. Είναι εντάξει να είσαι διαφορετικός, μας δίνει το μήνυμα ο Έλμερ μέσα
από τα ζωντανά, χαρούμενα χρώματά του και το λεπτό χιούμορ που διαπερνά τις ιστορίες του.

Η μπάντα του Έλμερ | Ο περίπατος του Έλμερ | Ο Έλμερ και
ο Γουίλλυ | Ο Έλμερ και οι ιπποπόταμοι | Ο Έλμερ και το τέρας |
Ο Έλμερ κι ο αγώνας δρόμου | Έλμερ | Ο Έλμερ και το ουράνιο
τόξο | Ο Έλμερ και τα ξυλοπόδαρα | Έλμερ και Ρόζα
Επίσης κυκλοφορεί:

Έλμερ - Μικρή βιβλιοθήκη
3+ | BKM 10214 | 20 σελ. | ΒΚΜ 11931 NEO | BKM 11381 NEO | ΒΚΜ 11694 NEO | ΒΚΜ 11695 NEO | BKM 09312 |
BKM 07832 | BKM 07835 | BKM 08324 | BKM 08886 | 24x27 εκ. | 32 σελ. ο κάθε τίτλος | BKM 10705 | 48 σελ.

www.patakis.gr
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με ήχους

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Tζούλια Ντόναλντσον & Άξελ Σέφλερ
με ήχους

Το Γκρούφαλο
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Το Γκρούφαλο –
βιβλίο με ήχους

Το Γκρούφαλο είναι ένας ήρωας
που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παιδιά
σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε μια ιστορία
που συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις κλασικές για παιδιά.

Η ιστορία ζωντανεύει με
τους 10 καταπληκτικούς
ήχους του δάσους.
4+ | BKM 10227 |
27x30 εκ. | 30 σελ.

δραστηριότητες

χιούμορ

Ζωγραφίζω παρέα με το Γκρούφαλο | Παιχνίδια παρέα με το Γκρούφαλο |
Το Γκρούφαλο | Το μικρό Γκρούφαλο
4+ | BKM 10137 | 24 σελ. | BKM 10224 | 16 σελ. | BKM 09614 | 32 σελ. | BKM 09615 | 36 σελ. | 21,5x27 εκ. ο κάθε τίτλος

Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Χωράει, δε χωράει

Η ιστορία του Ηλία που
αγαπούσε τα βιβλία

4+ | ΒΚΜ 11926 | 21,5x27 | 32 σελ.

«Ένα βιβλίο που αποθεώνει τα
βιβλία και την ανάγνωση»
The Scotsman
5+ | ΒΚΜ 10225 | 21,5x27 εκ. | 32 σελ.

απληστία |
τρίτη ηλικία

Μτφρ.:
Φ. Μανδηλαράς

Μια σκούπα,
μα τι σκούπα!
Η φιλία, η καλοσύνη,
η διάθεση για
συνεργασία, το κέφι
θριαμβεύουν.
5+ | ΒΚΜ 10226 | 28x25
εκ. | 32 σελ.

φιλία

μητρική
αγάπη

βιβλιοφιλία

Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Η φάλαινα και το σαλιγκάρι
«Αχ, πόσο θα ’θελα στη θάλασσα να
ταξιδέψω» είπε το σαλιγκάρι.Ένα
σαλιγκάρι ξεκινάει να γνωρίσει τον
κόσμο πάνω στην ουρά της φάλαινας.
Όταν όμως η φάλαινα εξοκείλει στα
ρηχά, το σαλιγκάρι πρέπει να κάνει τα
πάντα για να τη σώσει.
4+ | ΒΚΜ 11933 | 28x25 εκ. | 32 σελ.

τόλμη |
συνεργασία

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Έλεν Οξένμπερυ
Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Τζούλια Ντόναλντσον
Εικ.: Ντέιβιντ Ρόµπερτς
Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Ο Ανίκητος ο Μάγος

Το Τρολ

Σπίτι γυρνούσε μια μέρα ο Λαγός,
όταν μέσ҆ απ҆ τη φωλιά του εκεί,
άκουσε μια δυνατή φωνή «Είμαι
Ο ΑΝΙΚΗΤΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ, είμαι
γερός και δυνατός σαν τράγος!»

Ένα χιουμοριστικό βιβλίο με
τρολ. Και με πειρατές; Δεν ξέρω
για τέρατα… Πώς συνδυάζονται
όλα αυτά; Μα τα χίλια κύματα…
5+ | BKM 09711 | 23,5x30 εκ. | 32 σελ.

χιούμορ

3+ | BKM 11678 | 24,1x29,1 εκ. | 32 σελ.
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Κυκλοφορεί επίσης: Τζούλια Ντόναλντσον,
εικ.: Sara Ogilvie | Η ντετέκτιβ Ανιές | 3+ | BKM 11952 | 28x25 εκ. | 32 σελ.

«Γερο-σοφέ, βοήθα με!
Με βλέπεις, δε χωράω, βήμα
να κάνω δεν μπορώ, δεν έχω
πού να πάω!» Η γιαγιά δεν είναι
καθόλου ευχαριστημένη με το
σπίτι της. Είναι πολύ μικρό και
δεν τη χωράει. Ο γερο-σοφός
τη συμβουλεύει να γεμίσει το
σπίτι της με άτακτα ζωάκια…

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Σειρά Minedition

Δρ. Τζέιν Γκούντολ

παιδί &
σκυλί

συντροφικότητα

4+ | BKM 11106 |
14,5x18,5 εκ. | 36 σελ.

Φωτ.: Μάικλ Νοϊγκεμπάουερ
Μτφρ.: Άννα Κατωγυρίτη

Εικ.: Αλεξάντερ Ραϊχστάιν
Μτφρ.: Άννα Κατωγυρίτη

4+ | BKM 09649 |
22x29 εκ. | 32 σελ.

4+ | BKM 11099 |
25x27 εκ. | 60 σελ.

ντοκουμέντο

Εικ.: Τζούλι Λίττυ
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Οι νεαροί χιμπαντζήδες του Γκόμπε Ο αετός και ο τρυποκάρυδος

εκφοβισμός

Ο γιατρός Ασπρούλης

η δύναμη της
προσπάθειας

μητέρα

Μάρκους Πφίστερ
Mτφρ.: Ελένη Τορόση

Μάνια Καπλάνογλου
Εικ.: Τζουλιάνο Φέρρι

Μαρία Παπαγιάννη
Εικ.: Εύα Θάρλετ

Aσημένιο φτερό

Η μαμά μου κι εγώ

Μια άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ!

4+ | BKM 08192 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Kυκλοφορεί σε τέσσερις γλώσσες.

Kυκλοφορεί σε πέντε γλώσσες.

5+ | BKM 11023 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

3+ | ΒΚΜ 09127 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Με εικόνες της Εύας Θάρλετ

υιοθεσία

διαφορετικότητα

φιλία

συντροφικότητα

Μπριγκίττε Βένιγκερ, μτφρ.: Φίλιππος Mανδηλαράς

Kάποιος να μ’ αγαπάει | Ένας για όλους και όλοι για έναν | M’ αυτή την μπάλα παίζουμε όλοι |
Μοιράζομαι σημαίνει ευτυχία
3+ | BKM 08223 | BKM 08224 | BKM 08225 | BKM 09650 | 22x29 εκ. | 32 σελ. ο κάθε τίτλος

φοβίες
των παιδιών

συντροφικότητα

Επίσης κυκλοφορεί: Έχει πλάκα να μαθαίνεις | BKM 12408

εξέλιξη

στοματική
υγιεινή

Tζουλιάνο Φέρρι
Μτφρ.: Mαρία Παπαγιάννη

Κνίστερ
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Zεραλντίν Έλσνερ
Μτφρ.: A. Πασπαρδάνης

Ντόκτορ Ρέικο
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Ο μικρός γυρίνος στον
μεγάλο κόσμο

Θέλω κι εγώ…

Το κοτοπουλάκι μου

Aχ, το δοντάκι μου!

4+ | BKM 07434 | 24x29,7 εκ. |
30 σελ.

4+ | BKM 07854 | 25x25 εκ. |
28 σελ.

Μια επικίνδυνη συμμορία
στο στόμα του Ζαχαρία

3+ | BKM 08191 | 23x28 εκ. | 32 σελ.

4+ | BKM 07235 | 24,5x24 | 32 σελ.

www.patakis.gr
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Kλασικά πολυαγαπημένα

θάρρος

φοβίες

Ρέιτσελ Μπράιτ, εικ.: Τζιμ Φιλντ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Το λιοντάρι μέσα μας

Ρέιτσελ Μπράιτ, εικ.: Τζιμ Φιλντ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Δε χρειάζεται να είσαι ΜΕΓΑΛΟΣ και ΓΕΝΝΑΙΟΣ για να βρεις τη φωνή σου.

Τα κατάφερες, Κοάλα!

3+ | ΒΚΜ 11422 | 24x30 εκ. | 32 σελ.

Μια αστεία ιστορία για όσους δυσκολεύονται
να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους.
3+ | BKM 11096 | 23,8x29,9 εκ. | 32 σελ.

Ed Vere
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Στιβ Άντονυ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Πώς να είσαι λιοντάρι
Ένα δυνατό βιβλίο που εξυμνεί το
κουράγιο και τη δύναμη να είσαι
απλά ο εαυτός σου.

Σε παρακαλώ,
καλό μου Πάντα

3+ | BKM 11883 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

συμπεριφορά

αυτοεκτίμηση

Κανένα ζωάκι δε λέει τις πολύ
σημαντικές λεξούλες παρακαλώ
κι ευχαριστώ. Τελικά, αξίζει κάποιο
να πάρει τα ντόνατς;
3+ | BKM 11095 | 26x26,5 εκ. | 32 σελ.

ΚΛΑΣΙΚΆ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΈΝΑ
Μάικλ Ρόζεν, εικ.: Έλεν Οξένμπερυ
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

χιούμορ

Φύγαμε για το κυνήγι της αρκούδας

Π. Κρ. Ασμπγιόρνσεν - Γ. Μόε
Εικ.: Sved Otto S.
Μτφρ.: Ρένα Καρθαίου

εξερεύνηση
| φύση

H ιστορία ενός
καλοψημένου
τηγανόψωμου

«Ένα δραματικό και
κωμικό αριστούργημα…
Ένα κλασικό έργο για κάθε
ηλικία και για κάθε εποχή».
Independent on Sunday

Ένα από τα ωραιότερα βιβλία
της παιδικής λογοτεχνίας με 30
χρόνια εκδοτικής παρουσίας.

4+ | BKM 11785 | 27x24 εκ. |
40 σελ.

4+ | ΒΚΜ 09546 | 21x29 εκ. | 28 σελ.

Κάθριν Κέιβ, εικ.: Κρις Ριντέλ
Μτφρ.: Ρένια ΤουρκολιάΚυδωνιέως

Debi Gliori
Mτφρ.: Φίλιππος Mανδηλαράς

Tο Kάτι Άλλο

Θα σ’ αγαπώ
ό,τι κι αν γίνει

αγάπη |
μητέρα | φοβίες

Σ҆ αυτό το υπέροχο βιβλίο
με τις τρυφερές εικόνες,
παρακολουθούμε μια
ευρηματική μαμά να αποδεικνύει
στο παιδί της πως
η αγάπη των γονιών δεν έχει
όρια ό,τι κι αν γίνει.

διαφορετικότητα

4+ | ΒΚΜ 03162 | 23x30 εκ. | 32 σελ.
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Το Κάτι Άλλο προσπαθεί να
μοιάσει με τους άλλους. Αλλά
ό,τι και να κάνει συνεχίζει να
δείχνει πόσο διαφέρει. Τότε,
εμφανίζεται το Κατιτί και του
ζητάει να γίνουν φίλοι. Αλλά
το Κάτι Άλλο δεν είναι καθόλου
σίγουρο ότι το Κατιτί τού μοιάζει
σε κάτι…
4+ | ΒΚΜ 08746 | 22x29 εκ. | 32 σελ.

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Αισθήσεις | Συναισθήματα

αισθήσεις

Γιώργος Τσακνιάς
Εικ.: Εύη Τσακνιά

Μπρένταν Γουένζελ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Μια φορά κι έναν καιρό, ένα πόδι…

Όλοι βλέπουμε την ίδια γάτα

Μια ιστορία για τη χαρά του «μαζί». Μια ιστορία
μαγικού ρεαλισμού, όπου τα πόδια, τα χέρια, το σώμα
ολόκληρο είναι τα εργαλεία για να ανακαλύψει την
ομορφιά του κόσμου ένας μικρός ανθρωπάκος.

Ένα βιβλίο που οξύνει την παρατηρητικότητα, την περιέργεια και τη
φαντασία καθώς µας παρασύρει σ΄ έναν κόσµο όπου η ίδια γάτα µπορεί να
έχει πολλές διαφορετικές όψεις, ανάλογα µε το ποιος και από πού τη βλέπει.

3+ | ΒΚΜ 11215 | 24x22 εκ. | 36 σελ.

2+ | ΒΚΜ 05599 | 28x23 εκ. | 44 σελ.

Έπαινος Caldecott

ψέματα

εκφοβισμός

Ευαγγελία Στάθη
Εικ.: Απόστολος Καραστεργίου

Γιαν ντε Κίντερ
Μτφρ.: Τατιάνα Μαρκάκη

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε
βαλίτσα

Κόκκινο ή γιατί ο σχολικός
εκφοβισμός δεν είναι αστείο

Μάθε κι εσύ να σκέφτεσαι
πριν να κατηγορήσεις,
και με τους φίλους σου μαζί
ψάχνε να βρίσκεις λύσεις.

Άρχισε σαν κάτι ασήμαντο.
Ο Τομ κοκκίνισε. Αστείο. Όταν
όλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν,
σταμάτησε πια να είναι αστείο.

4+ | ΒΚΜ 10644 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

4+ | ΒΚΜ 09881 | 20x26 εκ. | 40 σελ.

Βάσια Παρασκευοπούλου
Εικ.: Πέρσα Ζαχαριά

Ελένη Βλάχου, Κωνσταντίνος
Δαλαμάγκας, εικ.: Σοφία Γαλή

Το φτεράκι και το μικρό του

Φαρφανέλα Μάθε πως κάθε

ξε-πέταγμα στον κόσμο

«ευχαριστώ» στο τσακ εξαφανίζει το πρόβλημα εκείνο που
μοιάζει με βουνό!

Μια ιστορία για τον φόβο του
αγνώστου, αλλά και για τη χαρά
της εξερεύνησης!
φοβίες

διαφορετικότητα

4+ | ΒΚΜ 11213 | 22,5x22 εκ. | 72 σελ.

αυτοπεποίθηση

Η Φαρφανέλα, η μικρή ροζ
πουτίγκα, έχει τα πάντα!
Δεν της λείπει τίποτα μα τίποτα
εκτός από ένα… ροζ τσιμπιδάκι!
4+ | ΒΚΜ 10645 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Παραμύθια του Ανδρέα Αρματά για πραγματικά ευτυχισμένα παιδιά!
Στο site του ψυχολόγου-συγγραφέα Ανδρέα Αρματά www.leleka.gr,
θα βρείτε δωρεάν υλικό που θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά,
αλλά και χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς.

συμπεριφορά

www.patakis.gr

Εικ.: Γιώργος Σγουρός

Εικ.: Francesca Assirelli

H Γουρούνα κάνει πάρτι…

Η Λελέκα σηκώνει κεφάλι

και μαζί μ’ εσένα μαθαίνει
αληθινή επιτυχία τι σημαίνει

Μάθε πώς τον φόβο να μειώσεις,
κι εσύ κεφάλι να σηκώσεις
Ένα παραμύθι που βοηθάει
τα παιδιά να ξεπεράσουν τους
φόβους τους. Με οδηγίες
για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Μια διασκεδαστική ιστορία για την
αληθινή επιτυχία που καταρρίπτει
τον μύθο ότι, την επιτυχία αν θες
να πλησιάσεις, όσα αγαπάς πρέπει
κάποτε να θυσιάσεις…
φοβίες

4+ | BKM 07996 | 21x28 εκ. | 32 σελ.
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Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
4+ | BKM 10425 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ
Ελένη Γερουλάνου, εικ.: Φίλιππος Φωτιάδης

Ο Νικηφόρος ανακαλύπτει τα συναισθήματα
με οδηγό τα κυκλαδικά ειδώλια
Εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αποτελούν τον
οδηγό του Νικηφόρου και των αναγνωστών του!
Βραβεία Αναγνώστη - Εύφημη Μνεία
5+ | BKM 09316 | 19,5x19,5 εκ. | 48 σελ.

συναισθήματα

Άννα Κοντολέων
Eικ.: Λ. Κιουρτσόγλου

Πού πάει η αγάπη όταν χάνεται;
Ένα παιδί αναρωτιέται αν τελειώνει ποτέ η αγάπη και
βρίσκει την απάντηση στην αγκαλιά της μητέρας του,
αφού πρώτα με τις δικές του δυνάμεις εξερευνά τη
φύση και το περιβάλλον γύρω του.

απώλεια |
χωρισμός

3+ | BKM 09477 | 21x29 εκ. | 40 σελ.

συμπεριφορά
διαφορετικότητα

ύπνος |
σχολείο

Τζιν Ουίλλις
Εικ.: Τζένι Ντέσμοντ
Μτφρ.: Αντώνης
Παπαθεοδούλου

Χαρά Γιαννακοπούλου
Eικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικ.: Χρήστος Κούρτογλου

Φεγγαράκι μου χοντρό…

Αν ήσουν ζώο, ποιο ζώο θα ήσουν;

Ένας πρωτότυπος, αστείος μύθος για
την αξία του να μοιράζεσαι και για το
πόσο ο κόσμος ανήκει σε όλους μας.

Στο αγόρι αρέσει η νύχτα που έχει μέσα
της περιπέτεια και χαρά, ενώ την ημέρα
έρχεται το σχολείο και τα μαλώματα της
μαμάς. Έτσι θα παχύνει το φεγγάρι για
να μη φύγει ποτέ.

3+ | BKM 10533 | 24,5x28 εκ. | 32 σελ.

4+ | BKM 09488 | 24x22 εκ. | 36 σελ.

Όταν η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να
φέρουν τα αγαπηµένα τους ζωάκια, δεν
περίµενε ότι θα έφερναν ΑΛΗΘΙΝΑ! Ζώα
άγρια, ντροπαλά ή ανυπόφορα… Ακριβώς
όπως και τα παιδιά. Όλα µαζί, όµως, κάνουν
µια ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΕΑ!

Το πρώτο Χλουτς

3+ | BKM 09206 NEO | 21x28 εκ. | 40 σελ.

υιοθεσία

φοβίες

εκφοβισμός

Φίλιππος Μανδηλαράς, εικ.: Ναταλία Καπατσούλια

Λέλο & Στρουθ
Ένα αλλιώτικο αδελφάκι | Ποιος φοβάται τα τσακάλια; |
Ψέματα μεγάλα - Ψέματα μικρά | Ύπνος; Μόνο με παρέα!
Λέλο και Στρουθ: ανόμοιοι κι όμως τόσο ταιριαστοί! Φόβοι, γκρίνιες, ψέματα και σκανδαλιές,
χιούμορ, κέφι, χρώματα και αγκαλιές! Σύγχρονη σειρά βιβλίων - σύγχρονα θέματα.
4+ | BKM 09499 | BKM 09502 | BKM 09500 | BKM 09501 | 24x22 εκ. | 36 σελ. ο κάθε τίτλος
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ψέματα

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Σχολική ζωή
Αύγουστος Κορτώ
Εικ.: Πέρσα Ζαχαριά

Σουζάννα Ταμάρο
Μτφρ.: Σώτη
Τριανταφύλλου

Το ουφάκι

Χαρτοφοβία

Μια ιστορία για το άγχος
που τρώει παππούδες και
εγγόνια και για το πώς καµιά
φορά αυτό που φοβόµαστε
περισσότερο απ҆ οτιδήποτε
µπορεί να αποδειχτεί ένας
αόρατος κολλητός µας φίλος.

 ούτη εδώ είναι η ιστορία
T
του μικρού Λεοπόλδου που
δεν αγαπάει τα βιβλία. Όταν
τα ανοίγει, τα γράμματα
χορεύουν μπροστά στα μάτια
του και τον πιάνει απελπισία.
Κανείς δεν τον καταλαβαίνει
και οι γονείς του τον πιέζουν
να διαβάζει!

6+ | ΒΚΜ 11293 | 16x21 εκ. | 40 σελ.

βιβλιοφιλία

φοβίες

ΒΚΜ 11963 | 16x21 εκ. | 48 σελ.

Ντάβιντε Καλί,
Μπεντζαμέν Σο
Mτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Ντάβιντε Καλί
Εικ.: Σεμπαστιέν Μουρραίν
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Δεν έκανα τα
μαθήματά μου γιατί…

Μπιζελάκης

Οι πιο αστείες και
ευφάνταστες… δικαιολογίες
για μικρούς και μεγάλους!
5+ | ΒΚΜ 09874 | 15,2x20,3 εκ. |
40 σελ.

τέχνη

Ένα αγοράκι μικρό σαν
Κοντορεβιθούλης μεγαλώνει
χαρούμενο μέχρι που
πηγαίνει στο σχολείο και
εκεί συνειδητοποιεί τη
διαφορετικότητά του…
Ευτυχώς όμως, ανακαλύπτει
και το μοναδικό του ταλέντο:
ζωγράφος γραμματοσήμων!
3+ | BKM 11390 | 16,8x21,4 εκ. |
40 σελ.

Πίτερ Μπράουν
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Σουζάννα Ματτιάντζελι, εικ.: Κιάρα
Καρρέρ, μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Μάρω Σφακιανοπούλου
Εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Η δασκάλα μου είναι τέρας!

Όλα για τη δασκάλα μου

Η κυρία με τις καμήλες

(Όχι, δεν είμαι.)
Ο Τέλης έχει ένα πρόβλημα. Η δασκάλα
του είναι τέρας. Αλλά όταν ο Τέλης τη
συνάντησε έξω από το σχολείο…
Εξαίσιος συνδυασμός κειμένου και
εικονογράφησης που μας δείχνει ότι…
τα τέρατα δεν είναι πάντα αυτό που
φαίνονται…

Πώς βλέπει ένα παιδί τη δασκάλα του;
Τι νομίζει ότι έχει μέσα της;
Πώς καταφέρνει να τα μεταφέρει όλα
αυτά που η ίδια ξέρει στους μαθητές
της; Και όταν φεύγει από το σχολείο
πού πάει; Ένας οδηγός κατανόησης για
όλους τους δασκάλους που πέρασαν
από τα μαθητικά μας χρόνια.

Μια, και δυο, και τρεις, κι αμέτρητες
φορές η μικρή Λενιώ, που ήρθε από
μακριά, μ҆ ένα «αχ» βρισκόταν σε
κόσμους μαγικούς…
Ένα παραμύθι που μιλά για
τη μετανάστευση και το παιχνίδι
που κάνει ένα παιδί για να διασκεδάσει
τη λύπη του.

4+ | BKM 05479 | 21x28 εκ. | 40 σελ.

5+ | ΒΚΜ 10399 | 23x30 εκ. | 32 σελ.

4+ | ΒΚΜ 09877 | 23x22 εκ. | 40 σελ.

Επίσης κυκλοφορούν: 4+ | 30 ιστορίες περιμένοντας ν’ ανοίξουν τα σχολεία | 72 σελ. | 30 ιστορίες περιμένοντας τα Χριστούγεννα |
30 ιστορίες περιμένοντας το Πάσχα | 30 ιστορίες με δράκους | ΒΚΜ 07003 |ΒΚΜ 09056 | ΒΚΜ 08854 | ΒΚΜ 11389 | 26x26 εκ. o κάθε τίτλος

www.patakis.gr
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Δικαιώματα | Προσφυγιά

προσφυγιά
μνήμη |
Ολοκαύτωμα

Φραντσέσκα Σάννα
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Το ταξίδι

Μια ιστορία που μιλάει για φόβo και θάρρος, για φιλία που δε γνωρίζει όρια,
για ευγνωμοσύνη και μνήμη.

Τα κίτρινα καπέλα

Μια μητέρα και τα δυο της παιδιά ξεκινούν ένα
τέτοιο ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο από τον φόβο για
το άγνωστο αλλά και μια μεγάλη ελπίδα…
5+ | ΒΚΜ 09314 | 28x21 εκ. | 48 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
5+ | ΒΚΜ 11500 | 27,5x21 εκ. | 48 σελ.

Κατερίνα ΕυσταθίουΣελάχα,
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς
Eικ.: Έφη Λαδά

Το βατραχέλι

δικαιώματα
γυναικών

Μαλάλα Γιουσαφζάι, εικ.: Kerascoët
Μτφρ.: Αύγουστος Κορτώ

«Ένα παι δί
,
ένα μολύβι
,
ένας δάσκ
αλ ος και έν
α
βιβλίο μπ
ορούν να
αλ λά ξουν
τον κόσμο»
Mαλ άλ α
Γιουσαφζά
ι

αλληλεγγύη

Το μαγικό μολύβι της Μαλάλα

Τα δικαιώματα του βιβλίου
πάνε στη ΜΚΟ «Αγκαλιά»
στην Καλλονή Λέσβου.

Η αληθινή ιστορία της λαχτάρας ενός κοριτσιού για έναν καλύτερο
κόσμο. Βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, η Μαλάλα αφηγείται
η ίδια την ιστορία της στα πιο μικρά παιδιά.

Ένα παραδοσιακό
παραμύθι από τη Λέσβο,
από το νησί-σταθμό στο
ταξίδι των προσφύγων.
Ένα παραμύθι για την
αλληλεγγύη που μιλάει
μία και μόνη γλώσσα
παντού. Τη γλώσσα της
αγάπης.
[Δίγλωσση έκδοση:
Ελληνικά-Αραβικά]
4+ | ΒΚΜ 09098 | 21x29 εκ. |
40 σελ.

4+ | BKM 11495 | 23,5x26 εκ. | 48 σελ.

αλτρουισμός
| μουσική

προσφυγιά

Μάικ Κένι, Ξένια Καλογεροπούλου
Eικ.: Βασίλης Σελιμάς

Αγγελική Δαρλάση
Εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

To αγόρι με τη βαλίτσα

Το Παλιόπαιδο

Δύο παιδιά αναγκάζονται να πάρουν
τον δρόμο της προσφυγιάς.
Τα παραμύθια κάνουν τον πόνο τους
μικρότερο.

Μια ιστορία για την πίστη στον
άνθρωπο, για τη δύναμη της μουσικής
και του πολιτισμού ενάντια στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

5+ | ΒΚΜ 11068| 17x24 εκ. | 56 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ |
Αναγραφή στον Tιμητικό Πίνακα της ΙΒΒΥ
6+ |ΒΚΜ 09876 | 17x24 εκ. | 64 σελ.

εστία |
προσφυγιά

Αργυρώ Πιπίνη, εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι…
Mια ιστορία για τη συνέχεια της ζωής
των πραγμάτων και των ανθρώπων,
μια ιστορία για τη βοήθεια της μιας
γενιάς προς την επόμενη,
για τις δεύτερες ευκαιρίες.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
Έπαινος εικονογράφησης ΕΒΓΕ
ΒΚΜ 05600 | 17x24 εκ. | 56 σελ.
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Αναπηρία | Ειρήνη
Ιωάννα Φαββατά
Eικ.: Θέντα Μιμηλάκη

Λυμένα κορδόνια
Ένα συγκινητικό παραμύθι
για τα όνειρα, τον φόβο, την
αναπηρία, με θαυμάσιες εικόνες.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ

αναπηρία

αναπηρία

5+ | ΒΚΜ 11741 | 24x22 εκ. | 40 σελ.

Τζιν Ουίλλις, εικ.: Τόνυ Ρος
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Εύα Βακιρτζή,
εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Η Αργυρώ γελάει

Το Αυγό

Η Αργυρώ γελάει, τραγουδάει,
κάνει κούνια κι όλο μας
χαμογελάει. Η Αργυρώ είναι
θυμωμένη, είναι ευχαριστημένη
είναι χαρούμενη ή είναι λυπημένη.
Η Αργυρώ δε διαφέρει σε τίποτα
από τα άλλα παιδιά…

Τον λόγο έχει ένα παιδί ιδιαίτερο,
ξεχωριστό, που περιγράφει τη ζωή
του, τη δυσκολία του να ζήσει με
τους άλλους, την επιθυμία του να το
αγαπούν όπως είναι.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
διαφορετικότητα |
αυτισμός

4+ | ΒΚΜ 11156 | 24x27,5 εκ. | 32 σελ.

6+ | ΒΚΜ 09496 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΥΣ
Παναγιώτα Πλησή, Ελένη Λούβρου

Αυτισμός Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής
συμπεριφοράς για παιδιά 4-12 ετών
Ένας οδηγός στην εκπαίδευση των παιδιών που ανήκουν στο
ανώτερο αυτιστικό φάσμα στην κατανόηση των κοινωνικών
κανόνων. Περιλαμβάνει εικόνες και παραδείγματα κοινωνικών
συμπεριφορών, ενώ στο μέρος που απευθύνεται στους
ενήλικες περιλαμβάνει τις επεξηγήσεις των παραδειγμάτων και
προτάσεις για την αντιμετώπιση συμπεριφορών. Κατάλληλο
για τα τυπικά παιδιά.
4+ | ΒΚΜ 10745 | 17x24 εκ. | 96 σελ.

αυτισμός

Αυτισμός Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής

Μαθαίνοντας τους άγραφους κανόνες
της ζωής

συμπεριφοράς για εφήβους
ΒΚΜ 10746 NEO | 17x24 εκ. | 128 σελ.

ειρήνη

Αντώνης Παπαθεοδούλου,
Eικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

ειρήνη

ειρήνη

Wendy Anderson Halperin
Mτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Βάσω Ψαράκη

Ειρήνη

Η μαρμελαδού
Άραγε αν γλυκάνει η ψυχή μπορούμε
να αποφύγουμε ακόμα κι έναν πόλεμο;

Βραβείο Διαβάζω | Βραβείο ΕΒΓΕ |
Kρατικό Bραβείο

Ένα βιβλίο που καθρεφτίζει τη σκέψη
των σοφών της Ανατολής και μας
αποκαλύπτει από πού μπορεί να έρθει
η ειρήνη: από την καρδιά μας.

6+ | BKM 08815 | 24x20 εκ. | 36 σελ.

8+ | ΒΚΜ 09104 | 21,6x27,9 εκ. | 40 σελ.

H πόλη που έδιωξε τον πόλεμο
Ακολουθήστε μας σε μια ξενάγηση στην
πόλη που έδιωξε τον πόλεμο, στην πόλη
που πρέπει να χτίσουμε κάποτε όλοι μέσα
στο κεφάλι μας…

www.patakis.gr
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4+ |BKM 09884 | 21x28,5 εκ. | 40 σελ.

ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Βιβλιοφιλία | Ταυτότητα | Τέχνη | Νέες εκδόσεις!

βιβλιοφιλία

Ίνγκριντ Σαμπέρ, εικ.: Γκουρίντι
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Eγώ, ο Αριστοτέλης, μισώ τα βιβλία
Ο Αριστοτέλης μεγαλώνει σ҆ ένα σπίτι όπου όλοι
αγαπούν τα βιβλία. Ε, λοιπόν, ο Αριστοτέλης δε
θέλει ούτε να τα βλέπει, ούτε να τα μυρίζει, ούτε
–φυσικά– να τα διαβάζει. Ώσπου μια μέρα βλέπει
ένα κουνέλι να διαβάζει τα βιβλία του…
3+ |ΒΚΜ 11538 | 23x30 εκ. | 44 σελ.

Ίαν Φάλκονερ

Sergio Ruzzier
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Ολίβια

Αυτό ΔΕΝ είναι βιβλίο
με εικόνες!

Δυναμική και ατίθαση ό,τι κι αν
κάνει, όταν ντύνεται το πρωί, αλλά
και το βράδυ, όταν πέφτει στο
κρεβάτι της να κοιμηθεί.

αυτοπεποίθηση

«Πολλοί ονειρεύονται
να χορέψουν πάνω στη σκηνή,
όμως η Ολίβια έχει και τα κότσια
να το πραγματοποιήσει».
Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ

βιβλιοφιλία

ΒΚΜ 04138 | 38 σελ.

Τι απογοήτευση! Αυτό το βιβλίο
που βρήκε το παπάκι δεν έχει
καμία εικόνα, μόνο λέξεις. Σιγά
σιγά όμως αναγνωρίζει κάποιες
και μ҆ αυτές φτιάχνει τις εικόνες
που το ταξιδεύουν. Ένα γλυκό
εικονογραφημένο βιβλίο για την
απόλαυση της πρώτης ανάγνωσης.
2+ | ΒΚΜ 11580 | 19x22,8 εκ. | 40 σελ.

Ίνγκριντ Σαμπέρ, εικ.: Γκουρίντι
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Τη μέρα που
μεταμορφώθηκα σε πουλί

Έλλη Πεταλά
Εικ.: Φωτεινή Τίκκου

Τη μέρα που άρχισα το σχολείο
ερωτεύτηκα για πρώτη φορά.
Μια όμορφη και τρυφερή ιστορία
για τη δύναμη της αγάπης που
μας μεταμορφώνει και μας
απελευθερώνει.

Ήταν κάποτε ένα όνειρο
Που ήθελε να γίνει αληθινό.
Αλλά κατάφερε κάτι
πολύ καλύτερο: Έγινε µία
πραγµατικότητα… όνειρο!
όνειρα

έρωτας

5+ | ΒΚΜ 11212 | 21x29 εκ. | 48 σελ.

4+ | ΒΚΜ 11391 NEO | 17x24 εκ. | 40 σελ.

ΛΊΟ ΛΙΌΝΝΙ
Μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Φρέντερικ
Μια παρέα ποντικών εργάζονται μέρα νύχτα για
να μαζέψουν τα απαραίτητα για τον χειμώνα. Όλοι
δουλεύουν ασταμάτητα, ενώ ο Φρέντερικ τεμπελιάζει
και ονειρεύεται. Τελικά, όμως, είναι ο Φρέντερικ,
ο ονειροπόλος ποιητής, που με τις αστείρευτες
προμήθειές του ζεσταίνει τις καρδιές των φίλων του
και ταΐζει το πνεύμα τους τις κρύες και γκρίζες μέρες
του χειμώνα.
Τιμητικό βραβείο Caldecott | ALA Notable Children’s
book | Καλύτερο εικονογραφημένο βιβλίο της χρονιάς
(New York Times)

τέχνη

«Ένα ποντίκι, βουτηγμένο από τα
αυτάκια ως την ουρά του στην ποίηση,
αποδεικνύει ότι καμιά φορά μια ζωή
που μοιάζει άσκοπη δεν είναι τελικά
καθόλου αυτό».
Eric Carle

Το όνειρο του Μαθιού
Ο Μαθιός ζει σε μια θλιβερή και σκονισμένη γωνιά
της σοφίτας. Μια επίσκεψη στο μουσείο τον κάνει να
δει όλο τον κόσμο γύρω του με άλλα μάτια. Με την
πατούσα του για πινέλο θα ζωγραφίσει «τα σχήματα και
τα χρώματα της χαράς».
3+ | BKM 10915 | BKM 10916 | 27x22 εκ. | 28 σελ. ο κάθε τίτλος
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ
ευτυχία |
φαντασία

Το Αστρικό Χωριό

Κάπου πολύ πολύ μακριά, υπάρχει ένα μέρος
που λάμπει σαν γέλιο και κάνει το Σύμπαν μας
το πιο όμορφο Σύμπαν σ҆ ολόκληρη τη πλάση.
Αυτό το μέρος λέγεται Αστρικό Χωριό. Κι όποιος
το ξέρει, νιώθει καλά. Θέλεις να πας; Πανεύκολο.
4+ | BKM 10328 | 34x22 εκ. | 72 σελ.

τελειομανία
| στρες

Καθαρίστρια Χάος
Οι άτακτες σκέψεις στο πάνω ντουλάπι. Τα όνειρα
τακτοποιημένα στη θέση τους. Οι ανασφάλειες
κρυμμένες στο πατάρι. Η Έρση νομίζει πως όλα
είναι σε τάξη ώσπου έρχεται η Καθαρίστρια Χάος…
Βραβείο εικονογράφησης
8+ | BKM 11163 | 14x19 εκ. | 72 σελ.

δημιουργία
του κόσμου

φοβίες

Σταμάτης Κεσόγλου, εικ.: Κατερίνα Σισκοπούλου

Έλενα Φερράντε, εικ.: Μάρα Τσέρρι
Μτφρ.: Δήμητρα Δότση

Φελίξ Ένα παραμύθι κι η ιστορία του κόσμου
Ο Φελίξ έχει μαύρα μάτια, αλλά στη χώρα του όλοι έχουν
γαλάζια. Έτσι πηγαίνει στον μάγο Τατά, που μπορεί να βρει
για κάθε πρόβλημα τη λύση του. Αλλά γιατί το μαύρο να είναι
πρόβλημα και το γαλάζιο η λύση;

Η παραλία τη νύχτα

5+ | BKM 11636 | 15,2x20,3 εκ. | 72 σελ.

6+ | ΒΚΜ 11055 | 16x21 εκ. | 40 σελ.

Βραβείο εξωφύλλου

Ένα παραµύθι για το καλό και το κακό, για τους εφιάλτες
και τα όνειρα, για τον φόβο και την ελπίδα αλλά και για τη
δύναµη του λόγου ενάντια στη βία.

άνθρωπος
| φύση

φιλία

Μάρω Λοΐζου, εικ.: Bάσω Ψαράκη

Μάρω Λοΐζου, εικ.: Χρήστος Κάλφας

Ήταν και δεν ήταν

Tο Ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη Θάλασσα |
Ο Δρόμος τρέχει να συναντήσει την Πολιτεία
Με οδηγούς την τρυφερότητα και την ποίηση, τα δυο βιβλία
βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τη βαθύτερη έλξη μεταξύ των
φυσικών φαινομένων και το αντίκρισμά τους στα ανθρώπινα
αισθήματα και έργα.

Mια συλλογή από τρυφερά παραμυθοτράγουδα:
Μια καρδούλα μαθαίνει σε έμψυχα και άψυχα το λόγο
της ύπαρξής τους. να ψεματάκι λέει τις πιο τρελές αλήθειες.
Ένα κορίτσι περιπλανιέται αναζητώντας την πιο γλυκιά
ευωδιά, για να ανακαλύψει πως αυτό που ευωδιάζει είναι
η ίδια της η καρδούλα.

ΒΚΜ 02758 | ΒΚΜ 03882 | 21x30 εκ. | 36 σελ.

5+ | ΒΚΜ 00566 | 21x22 εκ. | 48 σελ.

www.patakis.gr
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Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή
Εικ.: Ντανιέλα Σταματιάδη

όνειρα

Παιδικά όνειρα – Children’s dreams
Κάποια όνειρα φαίνονται τόσο απίθανα, που κανείς δεν
πιστεύει πως μπορεί να πραγματοποιηθούν. Κανείς,
εκτός από σένα… Ένα βιβλίο για το τι σημαίνει να
ονειρεύεσαι και να μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου.
[ΔΊΓΛΩΣΣΗ ΈΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΆ-ΑΓΓΛΙΚΆ]

Αναγραφή στον κατάλογο White Ravens
7+ | BKM 10643 | 21x29 εκ. | 32 σελ.

Ê

δεινόσαυροι

βιβλιοφιλία

Δείτε επίσης
στη σελ. 37.

Jonny Duddle, μτφρ.: Mαρία Παπαγιάννη

W. E. Joyce, μτφρ.: Mαρία Τοπάλη

Γιγαντόσαυρος

Τα φανταστικά ιπτάμενα
βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ

Οι δεινοσαυρομαμάδες είπαν: «Να προσέχεις, παιδί μου, τον
ΤΡΟΜΕΡΟ, τον ΑΓΡΙΟ, τον ΓΙΓΑΝΤΟΣΑΥΡΟ! Τα πόδια του κάνουν
ΜΠΟΥΜ! Τα σαγόνια του κάνουν ΚΡΑΝΤΣ! Και πριν προλάβεις
να κάνεις "ΑΑΑ!", θα σ҆ έχει κάνει μια χαψιά!».

Ο Μόρρις Λέσμορ αγαπούσε τις λέξεις. Αγαπούσε τις ιστορίες.
Αγαπούσε τα βιβλία. Κάθε ιστορία, όμως, έχει τις αναποδιές της.
ΒΚΜ 09642 | 29x20 εκ. | 56 σελ.

4+ | BKM 06302 | 28,7x24,7 εκ. | 38 σελ.

Κιθ Γκρέιβς, μτφρ.: Αντώνης
Παπαθεοδούλου

Sherri Duskey Rinker
Εικ.: Tom Lichtenheld,
Μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Τιτανοτεράστιο
κοτοπουλάκι

Το άξιο… εργοτάξιο!
Σ’ ένα εργοτάξιο μπουλντόζες,
γερανοί και φορτηγά συνεργάζονται
δουλεύοντας όλη μέρα, για να
ολοκληρώσουν την κατασκευή τους.
Κι όταν έρχεται η νύχτα ξεκουράζονται.

«Τι είναι αυτό το ΤΕΡΑΣΤΙΟ
κοτοπουλάκι; Αποκλείεται να
είναι κοτοπουλάκι, αφού είναι
διαφορετικός από εμάς».
3+ | ΒΚΜ 10636 | 19x28 εκ. | 40 σελ.

ομαδικότητα

διαφορετικότητα

πατέρας

3+ | BKM 11581 | 25,2x24,4 εκ. | 36 σελ.

μητέρα

αγάπη

Πασκάλ Μπρυκνέρ, εικ.: Μαγιάνα
Ιτοΐζ, μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Κριστίν Άρτσεν
Mτφρ.: Mαρία Παπαγιάννη

Κρις Ριντέλ
Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Το κουτί με τα φιλιά

H βασίλισσα των φιλιών

100 Aγκαλιές

Ένα μικρό κορίτσι έχει μόλις γεννηθεί.
Η μαμά του είναι χαρούμενη, πολύ
χαρούμενη… Ο μπαμπάς του, αισθάνεται
λίγο μπερδεμένος, είναι η πρώτη φορά
που γίνεται μπαμπάς και δεν ξέρει τι να
κάνει…

«Μα πού μπορεί να κρύβεται
αυτή η βασίλισσα των φιλιών;»
αναρωτιέται η πριγκίπισσα.

Ένα μικρό βιβλίο που κλείνει μέσα του
δεκάδες τρόπους για να προσφέρετε μια
αγκαλιά. Οι υπέροχες ζωγραφιές του
Κρις Ριντέλ πλαισιώνονται από τα λόγια
σπουδαίων φιλοσόφων και λογοτεχνών
(Πλάτωνας, Σαίξπηρ, Ρίλκε και άλλοι!)

6+ | BKM 07863 | 21x30 εκ. | 40 σελ.

3+ | ΒΚΜ 10914 | 24x26,5 εκ. | 40 σελ.

9+ | BKM 11799 | 28,11x16,5 εκ. | 128 σελ.
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ | Αγαπημένοι Έλληνες συγγραφείς

ΦΩΤΕΙΝΉ ΦΡΑΓΚΟΎΛΗ
Eικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Eικ.: Εύη Τσακνιά

Kατ-γατ-καραγάτ

αγάπη

Ελιά στο πέλαγος

Μια φιλότεχνη γάτα, η Πουπέτα,
κάθε βράδυ παρακολουθεί σαν
ταινία τα όνειρα της κυρίας και
επιστήθιας φίλης της. Η αγάπη
και η αφοσίωση στη σχέση τους
δίνουν στην ουρά της τη μαγική
ιδιότητα να επεμβαίνει στα
όνειρα και –κατ-γατ-καραγάτ– να
τα τροποποιεί κάνοντας έτσι
καλύτερο τον κόσμο.

Αυτό το βιβλίο είναι ένα στρώμα
από λέξεις που σαν μαγικό χαλί
μάς ταξιδεύει. Μια συλλογή
ιστοριών για τη μοιρασιά,
τη δύναμη να αλλάζεις, την
παρηγοριά που προσφέρουν
οι τρυφερές αναμνήσεις.
7+ | BKM 09879 | 17x24 εκ.| 64 σελ.

φυσιολατρία
| αξίες

7+ | BKM 08302 | 17x24 εκ. | 56 σελ.

Eικ.: Εύη Τσακνιά

Το πίσω μπαλκόνι
Η πασίγνωστη συγγραφέας –και γάτα– Πουπέτα
Πουπετέλλη ανακαλύπτει τυχαία τα ποιήματα
της άλλης γάτας του σπιτιού. Ώστε λοιπόν
συγκατοικούσε τόσον καιρό με μια ποιήτρια
σεμνή, που κράτησε κρυφό το χάρισμά της! Πώς
θα της εκφράσει τα συναισθήματά της τώρα που
η Μελένια είναι πια «μακριά»; Έτσι, η Πουπέτα
ανακαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια για τη ζωή: «Οι
τσιγκουνιές στην αγάπη είναι μεγάλη χαζομάρα».

απώλεια
| ποίηση

7+ | BKM 11188 | 17x24 εκ. | 48 σελ.

Eικ.: Eύη Tσακνιά

Eικ.: Eύη Tσακνιά

Tο μισό πιθάρι

Oι άγγελοι
των κοχυλιών

Μια κόκκινη κλωστή ενώνει
ανθρώπους, τόπους, ιστορίες.
Ενώνει τη μικρή Ελένη με τον
παππού και το νησί της.
Το νησί με τη στεριά απέναντι.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ

προσφυγιά

προσφυγιά

7+ | BKM 08350 | 24x22 εκ. | 40 σελ.

Μια κόκκινη κλωστή ενώνει
το Mισό πιθάρι με τους Aγγέλους
των κοχυλιών. Αέρας ταξιδεύει
την κόκκινη κλωστή και συναντά
εσάς και τα νησιά Κοχύλια
με τα πολύτιμα μυστικά τους.
7+ | BKM 08351 | 24x22 εκ. | 36 σελ.

ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ

διαφορετικότητα
αγάπη

νερό

Eικ.: Βάσω Ψαράκη

Eικ.: Βάσω Ψαράκη

Εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Το κοντολαίμικο κοτσύφι

Aχ σοκολάτα…

Το κρυμμένο νερό

Χάρη στη φιλία, το κοτσύφι κατάφερε
να φτάσει εκεί που πετάνε τα πουλιά –
πέρα απ҆ τις τσουκνίδες που τσιμπάνε
με τη χλεύη τους, πέρα από τον βάλτο
που μπορείς να κολλήσεις για πάντα.

Πώς ήρθε στον κόσμο ό,τι πολυτιμότερο
για τους λιχούδηδες όλης της πλάσης –
η σοκολάτα; Η ιστορία ξεκινάει
σε μια χώρα ηλιόλουστη…

Μια φορά κι έναν καιρό, στη Γη, τον
πλανήτη του νερού, έπεσε μεγάλη
ξηρασία. Κι ο αέρας, θερμός σαν ανάσα
δράκου, δεν παρηγορούσε.

6+ | BKM 07852 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

6+ | BKM 09891 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

www.patakis.gr

6+ | BKM 07489 | 21x28 εκ. | 32 σελ.
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ΜΑΡΊΑ ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗ - ΈΦΗ ΛΑΔΆ
Είχε απ’ όλα
και είχε πολλά
Ένας βασιλιάς είχε
απ҆ όλα και είχε
πολλά. Ώσπου ο φόβος
ρίζωσε μέσα του. Όμως
δε μίλησε σε κανέναν.
Δεν ήξερε, ο χαζός, ότι
οι πόνοι μικραίνουν κι
οι χαρές μεγαλώνουν
όταν μοιράζονται.
Aνα γραφή στον
κατάλογο White Ravens

πλεονεξία

BKM 11457 | 21x29 εκ. |
32 σελ.

φιλία |
εγωισμός

Τουλάχιστον δύο

Η αξία της φιλίας, η δύναμη και η χαρά να μοιράζεσαι και τα καλά και τα
δύσκολα. Και τότε θα καταλάβει γιατί «οι φίλοι είναι τουλάχιστον δύο».
3+ | ΒΚΜ 11294 | 21x24 εκ.| 32 σελ.

ΖΩΡΖ ΣΑΡΉ
Εικ.: Νικόλας
Ανδρικόπουλος

φαντασία

ειρήνη

Εικ.: Έφη Λαδά

O Aρλεκίνος

Tο γαϊτανάκι

Είναι Κυριακή της Αποκριάς και
όλοι γλεντάνε, εκτός από ένα
μικρό αγόρι, τον Αρλεκίνο, που
είναι φτωχός και δεν έχει στολή
για να μασκαρευτεί… Ευτυχώς,
όμως, μερικές φορές στη ζωή
κερδίζει η φαντασία!

Πώς θα μπορέσει ο γέρος σοφός
να βοηθήσει την ειρήνη να
απλωθεί στη Γη; Μήπως αν όλα τα
παιδιά της Γης ενώσουν τα χέρια
τους σχηματίζοντας μια τεράστια
αλυσίδα που θα αγκαλιάσει τον
πλανήτη μας;

4+ | BKM 03939 | 21x22 εκ. | 32 σελ.

5+ | BKM 09505 | 21x22 εκ. | 60 σελ.

Εικ.: Nτανιέλα Σταματιάδη

απληστία

H κόκκινη κοτούλα

Εικ.: Nτανιέλα Σταματιάδη

H πολυλογού
Η πολυλογού ζει με τον
ξυλοκόπο άντρα της. Τι θα
συμβεί όταν ο ξυλοκόπος βρει
μια κασέλα με φλουριά;
Η κυρα-πολυλογού δεν μπορεί
να κρατήσει το μυστικό τους…
συνεργασία

2+ | BKM 10164 | 21x22 εκ. | 24 σελ.

H κόκκινη κοτούλα βρίσκει στην
αυλή ένα σπυρί σιτάρι!
«Ποιος θα σπείρει το σπυρί;» «Όχι
εγώ» απαντά η γαλοπούλα, «ούτε
εγώ» απαντά η πάπια. Η κότα θα
σπείρει το σπυρί ολομόναχη.
Τι θα κάνουν στην αυλή όταν το
σπυρί γίνει μοσχοβολιστό ψωμί;
2+ | BKM 10163 | 21x29 εκ. | 16 σελ.

γραφή

Χριστίνα Φραγκεσκάκη, εικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Αγαθή Δημητρούκα, εικ.: Ιφιγένεια Καμπέρη

Μαραλά Η μάνα των παραμυθιών

Λιβερίνος και Ρικάρντα

Μια αρχετυπική ιστορία για τη μετάβαση από τον κόσμο
της προφορικότητας στον κόσμο των πρώτων ιχνών.
7+ | BKM 07861 | 21x28 εκ. | 32 σελ.

διαφορετικότητα
| αγάπη

Μια γλυκιά ιστορία αγάπης µε υπέροχη εικονογράφηση, που
λειτουργεί µυητικά για τα παιδιά και ευφραντικά για τους µεγάλους.
4+ | BKM 11499 NEO | 17x24 εκ. | 48 σελ.
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Άννα Κοντολέων
Εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Πάρτι για τρεις
Τρία ζωάκια ξεμένουν στη φαγάνα
μιας μπουλντόζας μετά από ένα
πάρτι και ζητάνε βοήθεια για να
κατέβουν από τους περαστικούς
αλλά αυτοί τους παρεξηγούν μέχρι
που περνάει ο καιρός και τους
αρέσει εκεί πάνω.

χιούμορ

3+ | BKM 11211 | 24x22 | 36 σελ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ
Εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Tο άγαλμα που κρύωνε

O κλέφτης
των καρπουζιών

To ταξίδι ξεκινά από τότε που το
μικρό μαρμάρινο αγόρι άφησε
προσφυγάκι την πατρίδα του
στη Μικρασία και στεγάστηκε
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αθήνας. Από τότε κρύωνε ολοένα,
γιατί νοσταλγούσε την πατρίδα του.
προσφυγιά

Στον ουρανό πάνω απ҆ την Πόλη
φύτρωσε μια καρπουζιά κι έκανε
κάθε χρόνο ένα τεράστιο καρπούζι
που το γεύονταν όλοι. Κάποιον
Αύγουστο όμως το καρπούζι άφαντο.
Ποιος το έκλεψε, πώς και γιατί;

Βραβείο Διαβάζω | Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ | Κρατικό Βραβείο

φιλία

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
7+ | BKM 04835 | 23,5x30 εκ. | 32 σελ.

7+ | BKM 02883 | 23,5x30 εκ. | 32 σελ.

ειρήνη

απληστία

φιλία

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Ο Τομ Τιριτόμ και η πολιτεία
που ήταν χωρισμένη στα δύο

Το κορίτσι που ζήτησε
μία βελόνα, μια απλή βελόνα

Το τελευταίο χρυσό αυγό
του κόσμου

Οι δυο πολιτείες, η Έλκα και η Ζίνη,
ήταν κάποτε μια πολιτεία που την
έλεγαν Ελκαζίνη. Και στη μέση της
πολιτείας ήταν ένα γεφύρι που κάποια
στιγμή οι κάτοικοί τους το γκρέμισαν.

Στη δυστυχισμένη πολιτεία
εμφανίστηκε το μικρό κορίτσι για να
φέρει τη χαμένη ευτυχία. Και τι ζήτησε;

Το τελευταίο χρυσό αυγό του κόσμου
βρίσκεται στα χέρια ενός κοριτσιού που
το θυσιάζει για την αγάπη της πάπιας.

7+ | BKM 08896 | 23,5x30 εκ. | 32 σελ.

7+ | ΒΚΜ 03421 | 23,5x30 εκ. | 32 σελ.

7+ | ΒΚΜ 03303 | 23,5x30 | 32 σελ.

ΓΕΩΡΓΊΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΎΛΟΥ
Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Eικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Ο Βόρακας, ο Κόρακας
και η Σονάτα της Φανής

Οι Ψηλοκάραβοι
Αλληγορικό παραμύθι με πολιτικές
προεκτάσεις, όπου ένας βασιλιάς
δημιουργεί φόβητρα κι όταν αυτά
καταρρεύσουν χάρη στις ενέργειες
κάποιων παιδιών, θ҆ αποκαλυφθεί
η πρόθεση χειραγώγησης του λαού.

Mια εμπνευσμένη ιστορία για
την απληστία και την αλόγιστη
εκμετάλλευση των αγαθών της
φύσης που αναδεικνύονται
μέσα από μια αξιοθαύμαστη
εικονογράφηση.
Βραβείο Αναγνώστη
απληστία

www.patakis.gr

εξουσία

8+ | ΒΚΜ 09089 | 21x28,4 | 40 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ | Έπαινος εικονογράφησης
ΕΒΓΕ
10+ | ΒΚΜ 11295 | 17x24 | 56 σελ.
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ΑΘΗΝΆ ΜΠΊΝΙΟΥ

αυτογνωσία

μετανάστευση

αναπηρία

Eικ.: Eύη Tσακνιά

Εικ.: Έφη Λαδά

Εικ.: Έφη Λαδά

Στο πανηγύρι των πουλιών

Η Λουκία
και οι δύο πατρίδες της

Πιρουλίτο και Ροζαλία

Η περιπέτεια μιας σαύρας που
λαχταράει ν҆ ακούσει από κοντά τον
αγαπημένο της τραγουδιστή. Ψάχνει
τρόπο να βρει φτερά, για να βρεθεί
στην πίστα του ουρανού μαζί με τα
πουλιά.
7+ | BKM 07488 | 24,5x22 εκ. | 36 σελ.

Μανιάτικα παραμύθια
με εικονογράφηση της Έφης Λαδά

H Λουκία με τη δύναμη της φαντασίας
και της αγάπης για τη φύση οδηγήθηκε
στη ζωγραφική. Τι θα κάνουν οι γονείς
της κι ο δάσκαλος για να τη βοηθήσουν
να ανακαλύψει το ταλέντο της;
7+ | BKM 07490 | 21x28 εκ. | 56 σελ.

Ο Πιρουλίτο και η Ροζαλία
είναι πουλιά που δε λαλούν. Όταν όμως
ο Πιρουλίτο ένιωσε πόση δύναμη
έχει η σιωπή, κατάλαβε ότι η ζωή είναι
πάντα όμορφη, κι ας μην είχε ωραία
φωνή. Μπορούσε να κάνει χίλια δυο
άλλα πράγματα…
7+ | BKM 08222 | 23x28 εκ. | 56 σελ.

παράδοση

Tο κατόρθωμα του Δάκρυ

Tα χειρόγραφα του Πύργου

Η δύναμη της θέλησης που ακτινοβολεί
η Ταρώ θα τη βοηθήσει να βρει
την αγάπη της; Τι θα απογίνει ο
Zαχαροζυμωμένος;
Γιατί δεν έπρεπε να πει το όνομά του;

Από ένα θαύμα γεννήθηκε ο Δάκρυς…
Το τρομερό αυτό παιδί, με το ηρωικό
κατόρθωμά του, δείχνει μέχρι πού
μπορεί να φτάσει η δύναμη της αγάπης
για τα αδέρφια, αλλά και το θάρρος που
χρειάζεται για να ζήσουμε ελεύθεροι.

Στα χαλάσματα ενός πύργου,
δυο παιδιά βρίσκουν ένα μπαουλάκι
με παλιά χειρόγραφα
και ζωγραφιές.

4+ | BKM 06101 | 23,5x28,5 εκ. | 36 σελ.

4+ |BKM 06198 | 23,5x28,5 εκ. | 40 σελ.

H Tαρώ
κι ο Zαχαροζυμωμένος

4+ | BKM 06581 | 23,5x28,5 εκ. | 68 σελ.

ΣΟΦΊΑ ΜΑΝΤΟΥΒΆΛΟΥ

έρωτας

Εικ.: Βάσω Ψαράκη

Εικ.: Βαγγέλης Eλευθερίου

Το αρχοντόπουλο που
έγινε πύργος

H Oδοντογλυφίδα που
έγινε Oγδοντογλυφίδα

Ποιο μυστικό κυνηγάει την
Ηλιόχαρη και το αρχοντόπουλο
που την αγάπησε μεταμορφώθηκε
σε πύργο; Στα παραμύθια, όπως
και στη ζωή, η δύναμη της αγάπης
ανατρέπει ακόμα και τη μαγική
δύναμη του κακού.

Η λαίμαργη Οδοντογλυφίδα έφαγε
80 κεφτεδάκια, 80 τρουφάκια
και 80 μεζεδάκια και έγινε
Ογδοντογλυφίδα. Ποιος θα τη
βοηθήσει να απαλλαγεί από το γ
και να ξαναγίνει Οδοντογλυφίδα;

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

διατροφή

4+ | BKM 08003 | 21x29 εκ. | 40 σελ.

Ένα βιβλίο αφορμή για πολλά
λεκτικά παιχνίδια στην τάξη.
4+ | BKM 08581 | 21x29 εκ. | 32 σελ.
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φύση

Κώστας Μάγος
Εικ.: Μιχάλης Κουντούρης

Το μυστικό της θάλασσας
Ποιο είναι το μυστικό της θάλασσας;
Καθένας έχει τη δική του απάντηση.
3+ | ΒΚΜ 11357 | 23,5x28,5 εκ. | 32 σελ.

Μάιρα
Παπαθανασοπούλου
Εικ.: Δέσποινα Καραπάνου

Eλένη Δικαίου
Εικ.: Mανώλης Φωνέτης

Το αλογάκι,
η τυχερή πασχαλίτσα,
μια αρκούδα κι εμείς

Τι κι αν είμαι ασβός;
Μία τρυφερή, χιουμοριστική
ιστορία για τη φιλία και τη
διαφορετικότητα.
διαφορετικότητα

Συλλογή ιστοριών.
4+ | BKM 08221 | 24x22 εκ. |
60 σελ.

4+ | BKM 09052 | 21x22 εκ. | 36 σελ.

οικολογία

H έκδοση
του βιβλίου
υποστηρίζει
οικονομικά
το σωματείο
ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

προϊστορία

Σαίξπηρ

Θανάσης Δήμου

Μια χειμωνιάτικη ιστορία
Μια ιστορία που έχει απ' όλα: Φόνους,
δολοπλοκίες, πάθη, έρωτες, πλοία
που πάνε κι έρχονται, χιούμορ και
θλίψη. Την ιστορία αυτή έγραψε ο
θείος Σαίξπηρ στα 1611. Θα σας τη
διηγηθούμε με τον δικό μας τρόπο.
Kρατικό βραβείο
8+ | BKM 06600 | 23x30 εκ. | 64 σελ.

EΥΓΈΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΆΣ

αλληλεγγύη

Μιχάλης Δερμιτζάκης, Paul Y.
Sondaar, εικ.: Δημήτρης Φουσέκης

Αλεξάνδρα Κ*, Αντώνης
Παπαθεοδούλου, εικ.: Δάφνη Σιβετίδη

Ιστορία για ένα μικρό μαμούθ

Δινώσαυρος

Μέσα από τη φανταστική ιστορία
ενός μικρού παιδιού και ενός μαμούθ,
μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα
για την προϊστορική περίοδο: την
καθημερινότητα, τις ασχολίες των
ανθρώπων, τις συνθήκες διαβίωσης,
το φυσικό περιβάλλον κ.ά.

Bιβλίο 1: Πετάει το φαγητό
Πετάει το φαγητό; Ο Δινώσαυρος, ένας
δεινόσαυρος που αγαπά πιο πολύ να
δίνει, προσπαθεί με την παρέα του να
κάνει το φαγητό να πετάξει.
Θα τα καταφέρει; Ας τον βοηθήσουμε!
4+ | BKM 08903 | 21x28 εκ. | 36 σελ.

8+ | BKM 07602 | 23x22,5 | 72 σελ.

Eικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου

Η Χαρά και
το Γκουντούν

Διάβασε και τα 12
σπαρταριστά βιβλία
της σειράς!

Δεν είναι ντουν δεν είναι γκουν!
Είναι το ένα και μοναδικό Γκουντούν
που το κυνηγάει ένας αδηφάγος
φοβερός Γκουντουνοφάγος,
αλλά από τα νύχια του τα σουβλερά
το σώζει πάντα η Χαρά!

5+ | BKM 09676 | 09675 | 09679 | 09678 | 09680 | 09682 | 09681 | 09677 | 60 σελ. ο κάθε τίτλος |
09674 | 09672 | 09671 | 09673 | 72 σελ. ο κάθε τίτλος | 21x28 εκ.

www.patakis.gr
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λαϊκό
παραμύθι

Γλύκα Στόιου
Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη

Το πετειναράκι

Ένα πετειναράκι αγωνίζεται
να πάρει πίσω τη
δραχμούλα που του πήρε
ο φοροεισπράκτορας του
βασιλιά χωρίς να το ρωτήσει.
Στο μακρύ ταξίδι, θα το
βοηθήσουν μία αλεπού, ένας
λύκος κι ένα ποταμάκι.
4+ | BKM 11638 | 24x22 εκ. | 36 σελ.

Αντιγόνη Μεταξά
Eπιμ.: Μαρία Ηλιού
Eικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Άκουσέ με, Μαρία μου
Τα παραμύθια της Αντιγόνης Μεταξά,
της θρυλικής Θείας Λένας, αγαπήθηκαν
πολύ γιατί είναι ένας ολόκληρος
παραμυθένιος κόσμος, όπου τα ζώα
μιλούν και φέρονται σαν άνθρωποι,
και ξεδιπλώνουν τελικά για το παιδί
τον κόσμο της φαντασίας
αλλά και της ζωής.
3+ | BKM 11189 | 21x28 εκ. | 80 σελ.

φύση

κλασικά
παραμύθια

Αδελφοί Γκριμ, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Βίλχελμ
Χάουφ, Σαρλ Περρό, εικ.: Λούντβικ Γκλαζέ-Νοντέ

Eικ.: Michael Fiodorov

Κρις Ριντέλ

Παραμύθια του Άντερσεν

Μεγάλος Παραμυθοθησαυρός

5+ |BKM 00602 | 23x29,5 εκ. | 100 σελ.

Μια φορά κι ένα δάσος
μαγεμένο

8+ | ΒΚΜ 09255 | 22,2x26,8 εκ. | 128 σελ.

3+ | BKM 11947 | 23,5x30 | 32 σελ.

ΑΙΣΩΠΟΣ

Ayano Imai
Μτφρ.: Mαρία
Παπαγιάννη

Mτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Μύθοι
του Αισώπου

Ιστορίες από τον
Αίσωπο

3+ | ΒΚΜ 08953 |
29,5x22 εκ. | 32 σελ.

6+ | BKM 09367 | 15x19 εκ. |
272 σελ.
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ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΠΟΛΎΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ
Το ίδιο το κείµενο του Σαιντ-Εξυπερύ
µε τις υπέροχες εικόνες της ταινίας.

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ
Mτφρ.: Mελίνα Kαρακώστα

Ο Μικρός Πρίγκιπας

O Mικρός Πρίγκιπας
Το αριστούργημα του
Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ
με την πρωτότυπη
εικονογράφηση του συγγραφέα.
8+ | ΒΚΜ 02090 | 15x22 εκ. |
104 σελ.

8+ | BKM 10514 | 27,5x23,7 εκ. | 72 σελ. | 5+ | BKM 10511 |
13x19 εκ. | 32 σελ. | 8+ | BKM 10513 | 21,6x16,7 εκ. | 40 σελ. |
BKM 10512 | 12,5x18,7 εκ. | 80 σελ.

Κριστιάν Ζολιμπουά
Εικ.: Ενρίς Κριστιάν
Mτφρ.: Φίλιππος
Mανδηλαράς

Ένας αδερφούλης
και για μένα! |
Η κοτούλα που
ήθελε να δει
τη θάλασσα |
Το διαστημικό
κοτέτσι

Ζωή και κότα
Γέλιο, περιπέτεια κι αγωνία
σε τρεις πανέξυπνες ιστορίες
για τη διαφορετικότητα
και την αγάπη, με τις πιο
ξεροκέφαλες κότες που
έχετε γνωρίσει!

5+ | BKM 08466 | BKM 08464
|BKM 08465 | 14x21 εκ. |
48 σελ.

χιούμορ

Μάνος Κοντολέων
Eικ.: Διατσέντα Παρίση

Aγγελική Bαρελλά
Eικ.: Mάρω Aλεξάνδρου

Ο χιονάνθρωπος
που δεν ήθελε να λιώσει

Δώσε την αγάπη

Μια συλλογή –όχι μόνο
χειμωνιάτικων– παραμυθιών, που
ο συγγραφέας έφτιαξε μαζί με
παιδιά, σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας
6+ | BKM 09292 | 20,5x27 εκ. | 40 σελ.
4+ | Ο Ιησούς και οι μαθητές
του | BKM 09961 | Τα θαύματα
του Ιησού | BKM 09962 | Ο
Μυστικός Δείπνος | BKM 09963
| Η ιστορία του Πάσχα | BKM
09964 | Η Γέννηση του Ιησού
| BKM 09959 | Η Βάπτιση του
Ιησού | BKM 09960 | 23x25,3 εκ.
| 24 σελ. ο κάθε τίτλος

Σ’ ένα σχολείο υποδοχής, τα παιδιά
μαθαίνουν να δέχονται τους
συμμαθητές τους από ξένες χώρες
και να δίνουν την αγάπη όπως
δίνουν ένα μήλο, έτσι απλά.

Ê

5+ | BKM 08741 | 21x29 εκ. | 32 σελ.

Κυκλοφορούν επίσης:
Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, εικ.: Διατσέντα Παρίση | Πόσα λέει
η ελιά, πόσα ακούει ο λαγός… | 6+ | ΒΚΜ 08582 | 21x28 εκ. | 80 σελ.
Μάνος Κοντολέων, εικ.: Ρίτα Τσιμόχοβα | Πολύτιμα δώρα | Κρατικό
Βραβείο | 6+ | BKM 07067 | 21x28 εκ. | 32 σελ.
Λίτσα Ψαραύτη, εικ.: Eλίζα Bαβούρη | O Δράκος που έφαγε τον Ήλιο |
6+ | BKM 05326 | 21x29 εκ. | 40 σελ.

www.patakis.gr
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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Η μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων για παιδιά Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού

Πραγµατικά λογοτεχνικά κείµενα από καταξιωµένους συγγραφείς και εικονογράφους.

Σειρά «Χωρίς Σωσίβιο»

Για µαθητές Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού.

Το παιδί σας πλατσουρίζει στις λέξεις.
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Γιαα µµαθητές Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο
2.000 ΛΕΥΓΕΣ

ΕΧΝΑΤΕ:
KAI MHN Ξ
ΕΣΕΙΣ,
ΑΝ ∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΡΗΣΕΙ
ΕΩ
Θ
ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΘΑ
ΣΗ
Ω
ΓΝ
Α
Ν
ΤΗΝ Α
ΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ ΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΙΑ
ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ∆
ΗΣ!
ΣΤ
Ω
ΒΙΟΥ ΑΝΑΓΝ

ΕΠΙΠΕ∆Ο
4.000 ΛΕΥΓΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ
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www.patakis.gr/protianagnosi

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Χωρίς σωσίβιο
Καβουράκια

σχολική ζωή |
χιούμορ

ΒΚΜ 07870
ΒΚΜ 05931

ΒΚΜ 05095

βιβλιοφιλία |
ταξίδια

σχέσεις με
αδέρφια | χιούμορ

ΒΚΜ 07316

ΒΚΜ 08019

ΒΚΜ 06254

οικολογική
συνείδηση | φιλία

σχέση με τον χρόνο
| οικογενειακή ζωή

φιλία | χιούμορ

ΒΚΜ 09890

ποίηση | γνωριμία
με τον Eλύτη

σχέση με τα ζώα |
οικογενειακή ζωή

σχολική ζωή |
αξίες

ΒΚΜ 05250

ΒΚΜ 06634

βιβλιοφιλία |
σχολική ζωή

Έπαινος ΕΒΓΕ

προσαρμογή στις
αλλαγές | χιούμορ

ΒΚΜ 06255

ΒΚΜ 05129

ΒΚΜ 05096

έως 250 λέξεις | Α’ Δημοτικού | 24 σελ.

πατέρας | παιχνίδι

Ψαράκια

πατέρας | χιούμορ

www.patakis.gr

ΒΚΜ 05656

ΒΚΜ 07217

ΒΚΜ 12025

ΒΚΜ 10885

έως 400 λέξεις | Β’ Δημοτικού | 32 σελ.

απώλεια

οικογενειακή ζωή |
παππούς | αγάπη

30

βιβλιοφιλία |
φιλία

παιδική εργασία |
φιλία

ΒΚΜ 06844
ΒΚΜ 05680
ΒΚΜ 06401

αλληλεγγύη

ΒΚΜ 07584

ΒΚΜ 07995

Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

οικολογική συνείδηση
| ακτιβισμός

ΒΚΜ 11801

ΒΚΜ 06402

ΒΚΜ 05657

ΒΚΜ 05446

σχολική ζωή |
ανάληψη ευθύνης

ΒΚΜ 09504

οικολογική
συνείδηση | φιλία

σχολική ζωή |
προσαρμογή

φιλία | παιχνίδι

αγάπη | παιδικές
αγωνίες

πειρατές | χιούμορ

ΒΚΜ 06877

ΒΚΜ 05217

ΒΚΜ 05933

μουσική | γνωριμία
με τον Xατζιδάκι

μητέρα | υιοθεσία

ΒΚΜ 07214

φιλία | επαγγέλματα
του βιβλίου

χιούμορ | βιβλίο

Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 05354

Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 10504

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Χωρίς σωσίβιο

αναπηρία |
σχολική ζωή

φιλία | περιπέτεια
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οικογενειακή ζωή

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Χωρίς σωσίβιο
Δελφινάκια

ΒΚΜ 05447
ΒΚΜ 08239

ΒΚΜ 05196

ΒΚΜ 09875

ΒΚΜ 07260

ΒΚΜ 09480

ΒΚΜ 07845

ΒΚΜ 07315

άλλοι πολιτισμοί
| φιλία

καθημερινή ζωή |
χρόνος

αγάπη για τα ζώα |
γνωριμία με το τραμ

ΒΚΜ 07215

www.patakis.gr

μητέρα | αγάπη |
φιλία | φαντασία

πειρατές |
οικογενειακή ζωή

βιβλιοφιλία |
περιπέτεια

οικογενειακή ζωή
| διαζύγιο

μετανάστευση
| φιλία

ΒΚΜ 08007

ΒΚΜ 05934

ΒΚΜ 05679

τηλεόραση |
χιούμορ

τηλεόραση |
οικογενειακή ζωή

μετανάστευση |
Αίγυπτος

τέχνη | ζωγραφική

ΒΚΜ 10635

οικογενειακή
ζωή | Πάσχα

ΒΚΜ 07518

ΒΚΜ 07585

ΒΚΜ 09071

έως 800 λέξεις |Α’- Β’ Δημοτικού | 40 σελ.

σχολική ζωή
| φαντασία |
εκπαίδευση

προσαρμογή στις
αλλαγές | οικογενειακή
ζωή

32

μαμά | χιούμορ

οικογενειακή ζωή |
σχολική ζωή

σχέσεις με αδέλφια |
φαντασία

Ê

Επίσης κυκλοφορούν:

…και συλλογές αγαπημένων ηρώων!

Καβουράκια

Βαγγέλης Ηλιόπουλος | Δεν το
έκανα εγώ! | οικογενειακή ζωή
| BKM 08484
Βαγγέλης Ηλιόπουλος | Ο Φήτα
| γλώσσα, χιούμορ | BKM 08900
Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ
|Τσέπες γεμάτες λέξεις |
ποίηση, γνωριμία με τον Eλύτη
| ΒΚΜ 06634

Ψαράκια

Κώστας Χαραλάς | Ο πιο καλός
οδοντίατρος του κόσμου |
οικογενειακή ζωή | στοματική
υγιεινή | BKM 08022
Πέτρος Χατζόπουλος | Η μαμά
δε θέλει να μου πάρει ζωάκι
| οικογενειακή ζωή | αγάπη για

ΒΚΜ 10158

ΒΚΜ 11566 NEO
ΒΚΜ 11223

σχολική ζωή
| φαντασία

φύση |
Μαθηματικά

ΒΚΜ 10159
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τα ζώα | BKM 05249
Μαρία Ρουσάκη | Ο φαφούτης
αδερφός | σχέσεις με αδέρφια |
οικογενειακή ζωή | BKM 07068

Δελφινάκια

Αμάντα Μιχαλοπούλου |
T+Y=Αγάπη για πάντα |
σύγχρονη ζωή, χιούμορ | BKM
08012
Ασπασία Πρωτογέρου | Ένα
απλό μολύβι | τέχνη | φιλία
| Έπαινος ελλ. τμήματος της
ΙΒΒΥ| ΒΚΜ 07846
Μαρία Ρουσάκη | Πώς να
περιποιηθείς το τερατάκι
που θα βρεις | φοβία |
οικογενειακή ζωή | BKM 06403
| Δεν είμαι καρφί! | σχολική
ζωή | απώλεια αντικειμένων |

ΒΚΜ 07848

ΒΚΜ 09487

ΒΚΜ 08693

ζωοφιλία

ΒΚΜ 11464

ΒΚΜ 07069

φαντασία |
ταξίδια

ΒΚΜ 08482

τρίτη ηλικία |
αλληλεγγύη

φιλαναγνωσία |
βιβλιοθήκη

σκάκι | ομαδικότητα

απορίες παιδιών

ΒΚΜ 09486

Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

σχολική ζωή |
φιλία

ΒΚΜ 11802

ΒΚΜ 10887

ΒΚΜ 08913

Ê

κατανάλωση

ΒΚΜ 07604
Κατερίνα Σέρβη | Χτύπα ξύλο |
οικολογία | ανακύκλωση | BKM
07844
Σάκης Σερέφας | Πωλούνται
σκιές! | φαντασία | χιούμορ |
BKM 07847
Σώτη Τριανταφύλλου | Η
Μιλένα και το φρικτό ψάρι |
διατροφή |οικογενειακή ζωή |
BKM 08026 | Γράμμα από ένα
δράκο | χιούμορ | ΒΚΜ 05448

Επίσης κυκλοφορούν: Ο πειρατής Περπερούα και οι δεκαπέντε γόνδολες | Απόκριες | ΒΚΜ 06932 |Ο
πειρατής Περπερούα και τα κάλαντα | Χριστούγεννα | ΒΚΜ 07514 | Ο πειρατής Περπερούα και ο μάγος
Ουρλόφ | περιπέτεια | ΒΚΜ 07216 | Ο πειρατής Περπερούα στο στοιχειωμένο κάστρο | φιλία | ΒΚΜ 08023

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Χωρίς σωσίβιο

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Στα βαθιά…
2.000 Λεύγες

ΒΚΜ 10918 NEO
ΒΚΜ 07508

ΒΚΜ 07689

ΒΚΜ 08914

ΒΚΜ 09064

ταξίδια | φιλία

ζωοφιλία |
αλληλεγγύη

οικογενειακή ζωή
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ΒΚΜ 07872

Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 07218

ΒΚΜ 06587

οικογενειακή ζωή |
διακοπές στην πόλη

οικογενειακή ζωή

ΒΚΜ 07496

παιχνίδι |
φαντασία

περιβάλλον |
δάσος

περιβάλλον

χιούμορ

www.patakis.gr

ΒΚΜ 06315

ΒΚΜ 06314

ΒΚΜ 06316

οικογενειακή ζωή
| Xριστούγεννα

οικογενειακή
αγάπη | πατέρας

μετανάστευση |
σχολική ζωή

ΒΚΜ 06630

εκφοβισμός |
παχυσαρκία |
τεχνολογία

απληστία

αλληλεγγύη |
Xριστούγεννα

ΒΚΜ 06404

ΒΚΜ 08021

ΒΚΜ 11540 NEO

έως 2.000 λέξεις | Γ’ - Δ’ Δημοτικού | 56 σελ.

οικολογική
συνείδηση | φιλία

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Σειρά: Στα βαθιά…
4.000 Λεύγες

ΒΚΜ 08024

οικογενειακή ζωή |
φαντασία

οικογενειακή ζωή
| Χριστούγεννα

ΒΚΜ 07070

ΒΚΜ 07849

μυστήριο | Aίγυπτος

ΒΚΜ 08027

ΒΚΜ 07947

ΒΚΜ 07607

προστασία
απειλούμενων ειδών |
εθελοντισμός

ΒΚΜ 06843

προστασία
απειλούμενων ειδών |
εθελοντισμός

οικονομική κρίση
| Χριστούγεννα

πειρατές | χιούμορ

ΒΚΜ 06596

ταξίδια |
οικογενειακή ζωή

φιλία | οικολογία

ΒΚΜ 08689

ΒΚΜ 07493

ΒΚΜ 07071

ΒΚΜ 09065

έως 4.000 λέξεις | Γ’ - Δ’ Δημοτικού | 80 σελ.

οικολογική συνείδηση |
ακτιβισμός

οικογενειακή
ζωή | διαζύγιο

Ê

μετανάστευση |
φιλία

Επίσης κυκλοφορούν:

χιούμορ |
Xριστούγεννα

ΒΚΜ 06588

ΒΚΜ 08915

ΒΚΜ 06597

2.000 ΛΕΥΓΕΣ

αρχαιολογία | επαγγ.
προσανατολισμός

μετανάστευση |
φιλία
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Βαγγέλης Ηλιόπουλος | Κάθε μέρα
Χριστούγεννα | αλληλεγγύη |
Χριστούγεννα | ΒΚΜ 07865
Μάνος Κοντολέων | «Καλέ,
πνίγομαι…» | φιλία | διακοπές |
BKM 07261
Φίλιππος Μανδηλαράς | Ο παππούς
μάς άφησε | απώλεια | ΒΚΜ 06862

ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑΤΙ… ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ!
Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Πριγκίπισσα Αθηνά
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 ποτέ διαβάσει!

Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες
όλη μέρα; | Ουπς, δεν είμαι
πια όμορφη! | Βαρέθηκα να
περιμένω τον πρίγκιπα | Γιατί
δεν είναι πια όλα δικά μου;
4+ | BKM 11232 | 72 σελ. | BKM 11233 | BKM
11234 | BKM 11235 | 64 σελ. ο κάθε τίτλος
Σύντομα θα κυκλοφορήσει:
Χάλασε το μαγικό ραβδί μου

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Παναγιώτης Πανταζής

Ποδοσφαιρομανία
Βιβλίο 1: Ποτέ μην εγκαταλείπεις τον αγώνα
Μπορεί να πάθουν όλοι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΑΝΙΑ ; ΝΑΙ! Όταν τέσσερις φίλοι, ο Θοδωρής,
ο Χρήστος, ο Γιώργος κι η Χριστίνα, δείχνουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο
μας βοηθά να εμπεδώσουμε τις αξίες της ζωής. Κι όταν όλα ανατρέπονται κι ο Θοδωρής
δεν μπορεί να παίξει, συμβαίνει το ανέλπιστο. Ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής
του κόσμου προσφέρεται να τους βοηθήσει. Μπάλα είναι και γυρίζει και φέρνει
τις μεγαλύτερες ανατροπές, αρκεί να ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΤΕ.
Βραβείο Νεανικής Λογοτεχνίας 2017 του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου & του Κυπριακού
Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού βιβλίου
9+ | ΒΚΜ 11987 | 154 σελ.

Eτοιμάζεται:
Πίστεψε ότι μπορείς να τα καταφέρεις

Κ ΥΚ ΛΟΦΟ
ΡΕΙ σε
π ερισσότε
ρες
από 35 γλ ώ
σσες !

Κρις Ριντέλ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Ούρσουλα
Η Ούρσουλα ταξιδεύει στη θάλασσα
| Η Ούρσουλα και η συμμορία της
Κίτρινης Γάτας | Η Ούρσουλα πάει
σχολείο | Η Ούρσουλα, ο κύριος
Μοβ και το Σαφάρι Πόλης
Υπάρχει άραγε μυστήριο που δεν μπορεί να
ξεδιαλύνει η Ούρσουλα μαζί με τον καλύτερό
της φίλο, τον κύριο Ούλοφ;

[Ο πολυβραβευμένος Κρις Ριντέλ είναι ο 9ος στη σειρά
Πρεσβευτής της Παιδικής Λογοτεχνίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ο τίτλος απονέμεται σε επιφανή συγγραφέα ή
εικονογράφο ως ένδειξη της αναγνώρισης της προσφοράς
του για τη δημιουργία των αυριανών αναγνωστών.]

www.patakis.gr

8+ | BKM 11531 | ΒΚΜ 08469 | ΒΚΜ 06799 | 184 σελ.
ο κάθε τίτλος | ΒΚΜ 11532 | 192 σελ.
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ρ σ άροι
Οι κου Τ ΖΟ ΛΛΥ-Ρ Ο ΤΖΕΡΣ
Τζόννυ Νταντλ

Οι κουρσάροι
Τζόλλυ-Ρότζερς
Σαλπάρετε μαζί με τη Ματίλντα, τον Τζιμ και τους
κουρσάρους Τζόλλυ-Ρότζερς σ҆ αυτή τη συναρπαστική
σειρά με πειρατικές περιπέτειες.

Οι κουρσάροι Τζόλλυ-Ρότζερς και η
στοιχειωμένη γαλέρα | Οι κουρσάροι
Τζόλλυ-Ρότζερς και η καταραμένη
σπηλιά | Οι κουρσάροι Τζόλλυ-Ρότζερς
και το τέρας με τον θησαυρό
8+ | BKM 09887 | BKM 09888 | BKM 11194 | 160 σελ. ο κάθε τίτλος

Οι κουρσάροι Τζόλλυ-Ρότζερς
Βιβλίο δραστηριοτήτων |
Ο Πειρατοφαγάνας |
Οι πειρατές της διπλανής
πόρτας | Στην Ακτή του Πειρατή
δραστηριότητες

4+ | BKM 11385 | 40 σελ. | 3+ | BKM 11398 |
40 σελ. | 3+ | BKM 11421 | 40 σελ. | BKM 11846

Ντέιβ Κάζενς

Οι άμπαλοι
του Τσάρλι Μέρρικ
Το ομαδικό πνεύμα και η επιβίωση
στη φύση παρουσιάζονται
στα πλούσια εικονογραφημένα
βιβλία με πολύ χιούμορ και ασταμάτητη δράση.

Φιλίες, φάουλ και ιδρωμένες φανέλες, βιβλίο 1
Πώς βρέθηκα εγώ εδώ πέρα;, βιβλίο 2
8+ | ΒΚΜ 10289 | ΒΚΜ 10300 | 224 σελ. ο κάθε τίτλος

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé,
μτφρ.: Ρίτα Κολαΐτη

Ο μικρός Νικόλας

Ένας από τους πιο γοητευτικούς
ήρωες που έχει προκαλέσει
το γέλιο σε γενιές αναγνωστών!

Έχει με ταφ
ραστεί
σε 45 χώρε
ς και ξε πέρα
σε
τα 15.0 00.0
00 αν τίτυ πα
!

Ο μικρός Νικόλας | Ο μικρός Νικόλας έχει μπελάδες | Ο μικρός Νικόλας και η
παρέα του | Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει | Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές
5+ | BKM 09481 | BKM 09485 | 180 σελ. ο κάθε τίτλος | BKM 09482 | BKM 09483 | BKM 09484 | 156 σελ. ο κάθε τίτλος
Επίσης κυκλοφορεί: Ο μικρός Νικόλας, το πρωτότυπο κόμικς | BKM 12053 | 48 σελ.
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Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικ.: Κατερίνα Σισκοπούλου

Σώτη Τριανταφύλλου, εικ.: Μελίνα Δεσφινιώτου

Αλλόκοτες ιστορίες | Ατίθασες ιστορίες |
Aπίθανες ιστορίες

Οι αρχαίοι Έλληνες χώνουν τη μύτη τους παντού |
Οι αρχαίοι Έλληνες χώνουν τη μύτη τους παντού
(ξανά)

Μια σειρά βιβλίων με αλλόκοτες, απίθανες, ατίθασες, ανόητες,
παράλογες ιστορίες κι ένα τετράδιο Δημιουργικής Γραφής,
που θα σε οδηγήσουν από την έμπνευση στη δημιουργία,
από τη θεωρία στην πράξη και από τη μέθοδο στο αποτέλεσμα.

Οι γνώσεις, το επιστημονικό πνεύμα, οι παραξενιές και οι
υπέροχες περιπέτειες των αρχαίων Ελλήνων στον κόσμο της
σοφίας είναι ζωντανές, γιατί oι αρχαίοι Έλληνες σοφοί χώνουν
τη μύτη τους παντού – κι έχουν μεγάλη μύτη!

8+ | BKM 11252 | 112 σελ. | BKM 11977 | 80 σελ. | BKM 12056 | 96 σελ.

8+ | ΒΚΜ 09618 | ΒΚΜ 10505 | 96 σελ. ο κάθε τίτλος

«Ο Τίμμυ Φιάσκο είναι
νικητής!»
Τζεφ Κίνυ, Το ημερολόγιο
ενός σπασίκλα

Στέφαν Πάστις
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Tίμμυ Φιάσκο

Ένα αχτύπητο και αξιολάτρευτο ντουέτο
με φιλοδοξίες Σέρλοκ Χολμς και μηδενικές επιδόσεις:
Τίμμυ Φιάσκο και πολικός αρκούδος (Σκέτο),
συνεταίροι της συμφοράς στη Σκέτο Φιάσκο ΕΠΕ, με
συμπρωταγωνιστές συμμαθητές, συμμαθήτριες, έναν
απολύτως βαριεστημένο και βαρετό δάσκαλο και
μια μαμά που το παλεύει μόνη της… Όμως λίγο πριν
τελειώσουν όλα, όλα θα αρχίσουν να αλλάζουν.

υημένη
(Προσοχή! Εγγς κανένα
επιτυχία χωρί Ο)
ΦΙΑΣΚ

Να ’μαστε πάλι | Τα λάθη είναι
ανθρώπινα | Κοίτα τι έκανες τώρα
8+ | ΒΚΜ 10282 | 272 σελ. | ΒΚΜ 09055 | 304 σελ. |
ΒΚΜ 09617 | 288 σελ.

«Μιλάμε για τρελό γέλιο. Ο Μεγάλος Νέιτ “τα σπάει”!»
Τζεφ Κίνυ, Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα

Λίνκολν Πιρς
Μτφρ.: Κ. Κοντολέων

Ο Μεγάλος Νέιτ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΕΪΤ είναι ο πρώτος στις
σκανταλιές και σίγουρα ΟΧΙ ο αγαπημένος των δασκάλων.
Διαβάστε όλες τις περιπέτειές του!

δραστηριότητες

Μια τάξη άνω κάτω | Ο Μεγάλος Νέιτ ξαναχτυπά | Mεγάλο ξεφάντωμα
με τον Μεγάλο Νέιτ | Ο Μεγάλος Νέιτ πρωταθλητής στο σκέιτ |
Ο Μεγάλος Νέιτ τα δίνει όλα! | Ο Μεγάλος Νέιτ φλιπάρει! | Ο Μεγάλος
Νέιτ σε φόρμα | Εδώ γελάμε! Τα κόμικς του Μεγάλου Νέιτ
8+ | ΒΚΜ 09023 | ΒΚΜ 09024 | ΒΚΜ 09025 | ΒΚΜ 09021 |
ΒΚΜ 08894 | ΒΚΜ 09497 | BKM 10281 | ΒΚΜ 09894 | 232 σελ. ο κάθε τίτλος

www.patakis.gr
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Νικόλας Ρώσσης
Εικ.: Δημήτρης Φουσέκης

Μυστήρια χαμόγελα

Αλίσα Ντίξον
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Κορίτσι-Αστραπή
Ένα κορίτσι ανακαλύπτει ότι έχει
υπερδυνάμεις. Αυτό τη σοκάρει.
Αλλά προσπροσπαθεί να αποδεχτεί
την ιδιαιτερότητά της δίχως να την
αποκαλύψει. Ώσπου εμφανίζεται η
ακαταμάχητη θεία με το κατοικίδιό της,
μια στρουθοκάμηλο! Ένα ξεχωριστό
βιβλίο, ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό
ανάγνωσμα για κορίτσια που αγαπάνε
την περιπέτεια.

Μπερνάρ Φριό
Μτφρ.: Ξένια Καλογεροπούλου

9+ | ΒΚΜ 12020 | 256 σελ.

8+ | BKM 11220 | 96 σελ.

Ιστορίες στο τάκα τάκα
«Για όσους αγαπούν το διάβασμα
αλλά και για όσους δεν ανοίγουν
εύκολα βιβλίο.Είμαι σίγουρη πως θα τις
απολαύσουν αναγνώστες κάθε ηλικίας.
Αισθάνομαι τυχερή που τις μετέφρασα,
μόνο που ζηλεύω λιγάκι γιατί θα ήθελα
να τις είχα γράψει εγώ». - Ξ. Κ.

1. Το ατρόμητο χαμόγελο
2. Το χαμόγελο της γάτας
3. Το χαμόγελο της Λόλας
Ένα αγόρι, ένας σκύλος, ένας δράκος
και ένα τέρας που κρύβεται στην
ντουλάπα. Μαζί λύνουν τα πιο απίθανα
μυστήρια και συμμετέχουν στις πιο
πρωτότυπες μυστικές αποστολές.
Αλλά και μαζί προβληματίζονται για
την έννοια της ελευθερίας και την
ευθύνη της ελεύθερης βούλησης.
7+ | ΒΚΜ 11544 | ΒΚΜ 11543 | 96 σελ. ο κάθε
τίτλος | ΒΚΜ 11545 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

«Θα γελάσετε πολύ. Καλή επιλογή για "απρόθυμους" αναγνώστες,
αλλά και για τους φίλους του Καπετάν Βράκα».
Booklist

Τζούλιαν Κλαίρυ
Εικ.: Ντέιβιντ Ρόμπερτς, μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Οικογένεια Μπολντ
Οικογένεια Μπολντ |
Οικογένεια Μπολντ - Όλοι οι καλοί χωράνε
Η οικογένεια Μπολντ ζει σε μια συνηθισμένη μονοκατοικία,
σε έναν συνηθισμένο δρόμο κάποιου προαστίου – αλλά
είναι κάθε άλλο παρά μια συνηθισμένη οικογένεια… Γιατί οι
Μπολντ –μια οικογένεια ύαινες μεταμφιεσμένες σε ανθρώπους–
πρωταγωνιστούν σε μια σειρά από κάθε άλλο παρά συνηθισμένες
ξεκαρδιστικές ιστορίες, πολύ πρωτότυπες και πολύ αστείες.
8+ | BKM 10563 | 288 σελ. | BKM 10564 | 296 σελ.

Τζεφ Ρόντκυ, μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Τα Ταππεράκια
Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι είναι δίδυμα και ξεκινάνε πόλεμο, όπως όλα τα καλά αδέλφια,
με αφορμή κάποια… μπισκότα. Πλοκή πάντοτε στην κόψη, καθημερινές εφηβικές καταστάσεις
και τρελό γέλιο.

1. Τα Ταππεράκια πολεμούν
(μεταξύ τους) |
2. Τα Ταππεράκια κάνουν
άνω κάτω τη Νέα Υόρκη |
3. Στη μάχη της προεδρίας
|4. Τα Ταππεράκια γίνονται
βάιραλ
9+ | ΒΚΜ 10506 | 232 σελ. | ΒΚΜ 10638 |
272 σελ. | ΒΚΜ 10876 | 280 σελ. |
ΒΚΜ 11209 | 256 σελ.
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Τζιλ Λιούις, εικ.: Σάρα Χορν
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Ούλριχ Ουμπ, εικ.: Γεργκ Μύλε
Μτφρ.: Σώτη Τριανταφύλλου

Ακαδημία Κουταβιών
Η Σκάουτ και ο κλέφτης των
λουκάνικων | Η Σταρ στο
βουνό των Καταιγίδων |
Ο Πιπ και το μετάλλιο της
φιλίας | Ο Μέρφι και η σωτηρία
από τα μανιασμένα κύματα

Στην Kιβωτό στις οκτώ!
 ρεις πιγκουίνοι αναρωτιούνται αν
Τ
υπάρχει Θεός κι αν ο Θεός… έφτιαξε
τον παγετώνα.
Βραβευμένο στη Γερμανία, στην
Oλλανδία, στη Γαλλία και στην Iταλία.
8+ | ΒΚΜ 08002 | 96 σελ.

8+ | ΒΚΜ 10433 | ΒΚΜ 10434 | ΒΚΜ 10435 |
ΒΚΜ 10436 | 128 σελ. ο κάθε τίτλος

Αλεξάνδρα Κ*
Eικ.: Hλένια Δουλαδίρη

Αλεξάνδρα Κ*
Eικ.: Πέτρος Xριστούλιας

Αλεξάνδρα Κ*
Εικ.: Ρένια Μεταλληνού

Αμάντα Μιχαλοπούλου
Eικ.: Σοφία Τουλιάτου

Η πιο παράξενη
ιστορία του κόσμου

Πεταλουδόνειρα

Xλόη X*: Ζητούνται
γονείς

Έρχεται ο Ίνξορ

ή Πώς μια πριγκίπισσα και ένα
αγόρι γύρισαν τη γη σε μία
νύχτα…
8+ | ΒΚΜ 08229 | 80 σελ.

Τι θα έκανες αν ένα πρωί
ανακάλυπτες ότι έχεις χάσει
το μοναδικό σου ταλέντο;
Και στη θέση του έχεις πια
ένα άλλο, άχρηστο;

Η Χλόη Χ* μεγαλώνει τους
γονείς της μόνη της και γράφει
τη βιογραφία της για να δώσει
κουράγιο σε όποιον υπήρξε
ποτέ Παιδί Λάθος Γονιών.

8+ | ΒΚΜ 08457 | 152 σελ.

Μια κεφάτη ιστορία γεμάτη
υπερηχητικά ταξίδια,
οικογενειακούς καβγάδες και
πραγματική αγάπη.
8+ | ΒΚΜ 08724 | 176 σελ.

8+ | ΒΚΜ 09103 | 112 σελ.

Ντάγκμαρ Γκάισλερ
Mτφρ.: Αλέξανδρος
Πασπαρδάνης
Επιμ.: Αργυρώ
Πιπίνη

Ο Λούις και
τα καρτούν

Έλινορ Nτέιβις, μτφρ.:
Χαρά Γιαννακοπούλου

ΟΥΦ! Οι απίθανες
ιστορίες του Άρη

H Συμμαχία των Μυστικών Επιστημόνων
και ο κλέφτης ιδεών

Ο Άρης μπαίνει στις
ίδιες περιπέτειες με τον
Σπάιντερμαν, τσαντίζεται
όταν τον ρωτάνε τι θα γίνει
άμα μεγαλώσει και κάνει
πλάκες με τη δυσλεξία του.

Ψυχραιμία, παιδιά! | Έτσι και γελάσει κανείς…
Ο Λούης έχει µπλεξίµατα, αλλά θα τη βρει την άκρη. Αρκεί,
βέβαια, να µη χάσει την ψυχραιµία του!

8+ | BKM 08895 | 160 σελ.

8+ | ΒΚΜ 08820 | σελ. 152 | ΒΚΜ 09067 | 160 σελ.

www.patakis.gr

Xρήστος Mπουλώτης
Eικ.: Φωτεινή Tίκκου
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7+ | ΒΚΜ 07791 | 160 σελ.
Επίσης κυκλοφορούν:
Τζούλιαν Ροντρίγκεζ |
Σκουπιδοκρίση στον πλανήτη
Γη | 9+ | ΒΚΜ 07879 | 136 σελ. |
Νίκος Φουστέρης | Ηλεκτρονική
επιχείρηση Σπάρτακος | 7+ |
ΒΚΜ 10877 | 104 σελ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | Συλλογή σπουργιτάκια 6+

Συλλογή
σπουργιτάκια

6+

ΒΚΜ 11409 NEO | 112 σελ.

Βούλα Μάστορη, εικ.: Β. Παπατσαρούχας

Δωριλένια
 Δωριλένια μιλούσε όλες τις λαλιές
H
του κόσμου, αλλά αρνιόταν να μιλήσει
την ανθρωπολαλιά. Η γάτα της της είχε
πει πως, αν το έκανε θα ξεχνούσε όλες
τις άλλες λαλιές. Κάτι όμως έκανε τη
Δωριλένια ν҆ αλλάξει γνώμη.

ΒΚΜ 11214 | 160 σελ.

ΒΚΜ 11537 | 104 σελ.

Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

Σπουργιτάκια

Κρατικό Βραβείο

Μικρά σπουργιτάκια

ΒΚΜ 11049 | 288 σελ.

Κόκκινη κλωστή μετάξι…
Δεν υπάρχει τόπος στη Γη δίχως
παραμύθια. Ο κάθε λαός, κλοτσώντας
την ανέμη του, της ζωής του την κόκκινη
κλωστή τυλίγει και ξετυλίγει και την
κάνει παραμύθι. Αυτή είναι μια συλλογή
παραμυθιών απ҆ την Κίνα.

ΒΚΜ 05463 | 80 σελ.

ΒΚΜ 06806 | 80 σελ.

Γεωργία Γαλανοπούλου
Εικ.: Έκτορας Αποστολόπουλος

Το αγόρι που ζωγράφιζε πουλιά
Η ψυχή του πανίσχυρου αυτοκράτορα
ήταν μοιρασμένη σε δυο αϊτούς. Ο ένας,
παντοδύναμος. Ο άλλος, πάνσοφος.
Κάποτε, το αγόρι, που γύρευε την
αλήθεια στα μάτια των πουλιών, πήρε
εντολή να του κάνει το πορτρέτο.
ΒΚΜ 06179 | 64 σελ.

Βάσω Ψαράκη

Βάσω Γιαρένη, Φίλιππος Μανδηλαράς

Η μάγισσα Σουμουτού

Η Φεγγαρόσουπα

Η μάγισσα η Σουμουτού
και οι δράκοντες
Ο μάγος Αλμπραντρά και το
σοφό βιβλίο της Σουμουτού
κυκλοφορεί
και σε CD

Πώς η Σουμουτού πήρε πίσω
το σοφό βιβλίο της

 αποτυχημένος μάγος Λωποδύτ ζει
Ο
στον αραχνιασμένο πύργο του μαζί με
τον μπάτλερ του τον Μπάμια. Στόχος του
Λωποδύτ είναι να γίνει πλούσιος. Για να
τα καταφέρει, πρέπει να αποκτήσει τους
θησαυρούς που βρίσκονται στα έγκατα
της γης.
ΒΚΜ 05893 | 112 σελ.

 σοφή μάγισσα Σουμουτού έψαχνε
Η
για έναν δράκοντα, που θα τη βοηθούσε
στις δουλειές της…
Και είχε πολλές, με τα ανακατώματα
στα διάφορα φίλτρα της και τη
βατραχόσουπά της.
Όμως δεν προλάβαινε. Και αποφάσισε,
αφού δεν έβρισκε έναν, να τον φτιάξει!

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Εικ.: Τέτη Σώλου

Συντροφιά με τον άνεμο
Τρία πρωτότυπα παραμύθια με
ενδιαφέρουσα πλοκή και ήρωες μια γριά
πουκαμίσα, έναν γκρινιάρη πιγκουίνο
και ένα ξυπνητήρι.
ΒΚΜ 01095 | 88 σελ.

ΒΚΜ 02689 | 84 σελ. | ΒΚΜ 03791 |
96 σελ. | ΒΚΜ 04161 | 120 σελ.
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Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Εικ.: Τέτη Σώλου

Τασούλα Επτακοίλη
Εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Φουρφουρής ο κότσυφας

Ο Γουργούρης

Το δάσος κάηκε. Τα ζώα και τα πουλιά
θέλουν να μεταναστεύσουν.
Ο Φουρφουρής ο κότσυφας δίνει όμως
μια άλλη λύση. Ποια να είναι αυτή;

Μια ιστορία για την αγάπη που ποτέ
δε χάνεται. Για την ανθρωπιά και την
απανθρωπιά – ανθρώπων και ζώων.
Και το πόσο ωραίο είναι να είσαι
διαφορετικός.

ΒΚΜ 01205 | 80 σελ.

ΒΚΜ 11170 NEO | 72 σελ.

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Μαρίνα Μαρκολίν

Εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου

Χορεύοντας στο δάσος

Αγάπες σαν παραμύθια

Η ζωή των πουλιών και των άλλων
κατοίκων του δάσους μπορεί και να
μη διαφέρει τόσο πολύ από αυτή των
ανθρώπων. Παντού υπάρχουν φίλοι
και εχθροί, παντού κανείς μπορεί να
συναντήσει παιχνίδια και αταξίες.

 ια ζαρωμένη κάλτσα ψάχνει το ταίρι της
Μ
από αγάπη. Μια πεταλίδα γίνεται χρυσή
από μια αγάπη που κρατά και μετά τον
χωρισμό. Μια πεταλούδα, που αγαπά τη
ζωή, θέλει να τα ζήσει όλα σε μια στιγμή,
κι ας χαθεί!

Βραβείο της Γ. Λ. Σ.
ΒΚΜ 01258 | 136 σελ.

ΒΚΜ 06607 | 64 σελ.

Ο αγέρας παίζει φλογέρα

Εικ.: Γιώργος Σγουρός

 αγέρας σήμερα έχει πολλά κέφια. Θέλει
Ο
να παίξει, να τραγουδήσει. Συντροφιά
όμως δε βρίσκει. Κι όπως ετοιμαζόταν
να φύγει, να, εκεί, είδε το παιδί με τη
φλογέρα… Κι άρχισε το γλέντι!

Παραμύθια να τα φας στο πιάτο
 ο βιβλίο περιλαμβάνει εφτά παραμύθια.
Τ
Καθένα από αυτά έχει θέμα μια
κατηγορία τροφίμων και συνοδεύεται
από δραστηριότητες. Ένα… εφτανόστιμο
βιβλίο που καταβροχθίζεται από
πεινασμένους βιβλιοφάγους!

ΒΚΜ 01515 | 168 σελ.

ΒΚΜ 05895 | 128 σελ.

Τούβε Γιάνσσον
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου

Μούμιν

Οι ιστορίες των Μούμιν είναι ανάμεσα
στις πιο δημοφιλείς κλασικές ιστορίες για παιδιά.
«Η οικογένεια Μούμιν που
προσπάθησα να περιγράψω
είναι τόσο ολοφάνερα ευτυχισμένη,
που δεν το ξέρει καν.
Είναι καλά μαζί και παραχωρούν ο
ένας στον άλλον απόλυτη ελευθερία –
την ελευθερία να είναι ο καθένας
μόνος του όποτε το θέλει,
την ελευθερία να σκέφτεται και να
αισθάνεται με τον δικό του τρόπο,
να κρατάει τα μυστικά του ώσπου
να νιώσει ο ίδιος έτοιμος να τα
μοιραστεί. Κανείς δε δημιουργεί
ενοχές στους άλλους».
Τούβε Γιάνσσον

Κομήτης στην κοιλάδα | Το καπέλο του Μάγου
Μουμέρλιν | Καλοκαιρινή μπόρα |
Θαλασσινό ταξίδι
8+ | ΒΚΜ 08702 | 200 σελ. | ΒΚΜ 08699 | 176 σελ. | ΒΚΜ 08700 | 176 σελ. |
ΒΚΜ 08701 | 256 σελ.

www.patakis.gr
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Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Λήδα Βαρβαρούση

Nτιμίτερ Ινκιόφ

Η κούκλα που ήθελε
ν’ αποκτήσει ένα μωρό

Ο Τριγωνοψαρούλης

Πολύ όμορφη η ιστορία του μάστορα
που μένει κατάπληκτος όταν η κούκλα
που έφτιαξε ο ίδιος εκφράζει την
επιθυμία ν҆ αποκτήσει ένα μωρό!

Τριγωνοψαρούλης οι μεγάλες
περιπέτειες
20 χρόνια, ο αγαπημένος ήρωας της
παιδικής λογοτεχνίας. Τώρα όλες
οι μεγάλες περιπέτειες μαζί σε μια
επετειακή έκδοση.

ΒΚΜ 04743 | 72 σελ.

BKM 11049 | 288 σελ.

Σοφία Καλαντζάκου, εικ.: Ελένη Τσάμπρα

Ο Τριγωνοψαρούλης

Το καλοκαίρι
του Πέτρου Πελεκάνου

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.

 ηλά, κοντά στο φάρο, ο Πέτρος
Ψ
Πελεκάνος χασμουριέται και τινάζεται.
Παρασκευή πρωί και το πλοίο της
γραμμής όπου να ҆ναι φτάνει. Αυτό το
Σαββατοκύριακο όμως κρύβει για τον
Πέτρο μια περιπέτεια.

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Ê Δείτε και τα άλλα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη στις σελίδες 6-7.

ΒΚΜ 02012 | 72 σελ.

ΒΚΜ 06408 | 80 σελ.

Ο Τριγωνοψαρούλης,
ο Μαυρολέπιας κι ο τελευταίος
ιππόκαμπος

Παντελής Καλιότσος
Εικ.: Απόστολος Καραστεργίου

Σ҆ 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.

 νας βασιλιάς είχε μια μονάκριβη κόρη
Έ
τόσο όμορφη, τη δείχνανε με το «το»
(όπως, «το κρύσταλλο»). Το Ιζεντόρε.
Η ομορφιά του όμως δε φαινότανε με
την πρώτη ματιά, διότι ήτανε πάντα
μελαγχολικό.

ΒΚΜ 02518 | 56 σελ.

ΒΚΜ 05088 | 48 σελ.

Τα γενέθλια του Τριγωνοψαρούλη

Μελίνα Καρακώστα, Ζωρζ Σαρή
Εικ.: Απόστολος Καραστεργίου

Το Iζεντόρε και τ’ αηδόνι

ή Πώς η αγάπη νίκησε τον πόλεμο
 ε αφορμή τα γενέθλια του
Μ
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.

Ο Φαντασμένος
και άλλα παραμύθια
Ο ψηλομύτης Φαντασμένος αρνείται
πεισματικά να δει την αλήθεια. Θα νιώσει
όμως πραγματικά ευτυχισμένος μόνο
τη μέρα που θα συνειδητοποιήσει την
πραγματικότητα και θα την αποδεχτεί.

ΒΚΜ 06258 | 72 σελ.

ΒΚΜ 05778 | 64 σελ.

Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει

Μελίνα Καρακώστα
Εικ.: Γιώργος Σγουρός

 οιος μπορεί να ελευθερώσει τα ψάρια
Π
και να σταματήσει την καταστροφή
του βυθού από τον Άρη; Μόνο ο ίδιος
ο Τριγωνοψαρούλης. Μα αυτός λείπει
χρόνια…

Τ… όπως Αποστόλης
 Αποστόλης είναι ένας μπόμπιρας
Ο
που μεγαλώνει μέσα στον κόσμο των
μεγάλων, έναν κόσμο που παρακολουθεί
με τα ανοιχτά μάτια της καρδιάς του, της
φαντασίας του και του τετραπέρατου
μυαλού του.

ΒΚΜ 11217 | 128 σελ.

ΒΚΜ 06407 | 64 σελ.

Εικ.: Βασιλική Λαμπίτση

Αργυρώ Κοκορέλη
Εικ.: Γιώργος Χαλκιάς

Η Έμπνευση μου είπε να σας
πω… δέκα παραμύθια και μισό

Ο Oνόματα δε λέμε

 το Παραμυθοχώρι, η Έμπνευση, το μικρό
Σ
ξωτικό όποτε θέλει ψιθυρίζει μια, δυο
λέξεις και εμπνέει τους συγγραφείς να
γράψουν. Δέκα παραμύθια κι ένα ακόμη
μισό για να το ολοκληρώσουν οι αναγνώστες.

Το «πνεύμα αντιλογίας» του… τον οδηγεί
σε απίθανες, γεμάτες τρέλα και φαντασία
περιπέτειες. Ένα παραμύθι με στοιχεία
κόμικς, γεμάτο ζωντάνια, ευρήματα και
χαρακτηριστική εικονογράφηση.

ΒΚΜ 05276 | 104 σελ.

ΒΚΜ 01701 | 72 σελ.
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Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Στάθης Δ. Σταυρόπουλος

Ελένη Κωνσταντινίδου
Εικ.: Γιάννης Σκούρας

Η ιστορία του σκύλου…
Θα Δείξει

O Ποδάρας και η Αθηνά
Ένας Σοφός Ξερόλας, δυο κάλτσες, ένα
δέντρο και μια καινούρια φίλη, βοηθούν
τον Ποδάρα να μάθει να αγαπάει τον
εαυτό του γι҆ αυτό που είναι, να είναι
ανοιχτός στο διαφορετικό και να εκτιμά
τους καλούς φίλους.

Μια κεφάτη ιστορία, που μιλά για τα
δικαιώματα του κάθε πλάσματος και την
αναγνώρισή του από τους άλλους.
ΒΚΜ 02855 | 72 σελ.

ΒΚΜ 10871 | 80 σελ.

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου

Σκανταλιές κι ανοησίες για ένα
γλυκό κεράσι

Ο πλανήτης με τα σπίτια
τα κρεμαστά


Κάπου
σε ένα χωριό του Πηλίου,
ο παππούς Μανόλης και ο εγγονός του ο
Μάνος μαζεύουν τα κεράσια για το γλυκό
του κουταλιού. Αλλά ο παππούς κάτι έχει
να θυμηθεί τότε που του άρεσε να αδειάζει
το γλυκό που έφτιαχνε η μάνα του.

Τρία φιλαράκια. Τρεις μαγικές
περιπέτειες. Τρία ταξίδια με τον
ουρανοκουβά που τρίζει, που τριζοβολά.
Για παιδιά που είναι έτοιμα να
ταξιδέψουν.
ΒΚΜ 11546 NEO | 56 σελ.

ΒΚΜ 06015 | 56 σελ.

Eικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Μάρω Λοΐζου, εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Το πρώτο λουλούδι

Η Κατερίνα και ο Αόρατος

Δυο αδερφές: η Χρυσαφένια –αγαπημένη
της μέρας και των ανθρώπων– και η
Ασημένια – αγαπημένη της νύχτας
και των άλλων πλασμάτων. Αλλά αν
οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά τις
ξεχωρίζανε, εκείνες θέλανε να τις
αγαπάνε όλοι το ίδιο.

Η Κατερίνα, για να μπορέσει να ξεπεράσει
τους φόβους που της γεννά η μοναξιά,
χρειάζεται έναν φίλο. Τι πειράζει κι αν
αυτός είναι αόρατος σε όλους τους
άλλους κι εμφανίζεται όποτε θέλει
εκείνος;
ΒΚΜ 06406 | 80 σελ.

ΒΚΜ 06743 | 48 σελ.

Όλγα Κοτσιρέα
Εικ.: Μαριάννα Κουτσηπετσίδη

Κωστής Μακρής

Τα δώρα και τα δάκρυα

Η Εβίτα που νίκησε
τα Αποθαρρύνια

Έξι νεράιδες δώρισαν ξεχωριστή οµορφιά
κι εξυπνάδα στην Ονέλια. Όμως η
πριγκίπισσα γίνεται όλο και πιο αλαζονική
καθώς µεγαλώνει. Πολλοί θέλουν να
κερδίσουν την αγάπη της. Εκείνος που την
θα κάνει να δακρύσει, θα την κερδίσει!

«Τι είναι τα Αποθαρρύνια;», «Κάτι
αχώνευτα καλικαντζάρια είναι, Εβιτούλα
µου, που συνέχεια µας αποθαρρύνουν!»
Σύντοµα η Εβίτα θα έπρεπε να δώσει
µάχη για να πετύχει αυτό που είχε
αποφασίσει να κάνει.

ΒΚΜ 07764 | 96 σελ.

ΒΚΜ 09074 | 64 σελ.

Αλκιβιάδης Κούσης
Εικ.: Βαγγέλης Παπαβασιλείου

Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικ.: Αλεξία Λουγιάκη

Οι φίλες μας… οι μάγισσες!

Δρακομανία

Τρεις σκανταλιάρες μάγισσες ξυπνούν
κατά λάθος σ҆ ένα σπίτι και γίνονται
φίλες με τα παιδιά της οικογένειας. Η
μεγάλη γιορτή της άνοιξης πλησιάζει κι
εκείνες πρέπει ν҆ αποδείξουν για πρώτη
φορά τον… καλό τους χαρακτήρα!

Δράκοι υπάρχουν πολλοί. Οι χειρότεροι
είναι αυτοί που φτιάχνουμε για να
τρομάζουμε τους άλλους…
ΒΚΜ 11214 | Σελ. 160

ΒΚΜ 09619 | 144 σελ.

Αντώνης Κρύσιλας
Εικ.: Αλεξία Λουγιάκη

Eικ.: Γιώργος Ναζλής

Η Γαλάτεια και τα μυρμήγκια

Στον Μανόλη αρέσει να βλέπει τα πουλιά
να πετάνε. Στον µπαµπά του αρέσει
να τα σηµαδεύει και να τα τρώει ψητά.
Όταν ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος,
οι δυο τους βρίσκονται σε αντίπαλα
στρατόπεδα…

Ακόμα και οι μπαμπάδες…

Οι κάτοικοι της μαύρης μυρμηγκοφωλιάς
είναι ανάστατοι. Μόλις έμαθαν πως οι
κόκκινοι ετοιμάζονται να τους κηρύξουν
τον πόλεμο. Για την ειρήνη, μικραίνουν
ένα κορίτσι, τη Γαλάτεια, που είναι φίλη
και με τις δύο πλευρές.

ΒΚΜ 07494 | 56 σελ.

ΒΚΜ 11537 | 104 σελ.

www.patakis.gr
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Ελένη Μαντέλου
Εικ.: Γιώργος Λαμπράκης

Θανάσης Μελετίδης, εικ.: Αλεξία
Λουγιάκη

Η περιπέτεια της Περιπέτειας

Ο φυλακισμένος ποντικός

Η Περιπέτεια, που ζει σ҆ ένα κιτρινισμένο
βιβλίο, κινδυνεύει να πεθάνει από
έλλειψη φαντασίας. Ο Μπάτης κι η
Πηγή αποφασίζουν να τη σώσουν
προσφέροντάς της κάθε βράδυ κι από
ένα παραμύθι.

Πανέξυπνη αλληγορική ιστορία με
έναν ποντικό που «εναντιώνεται» στην
κρατική διαφθορά. Η γρήγορη δράση,
η μοντέρνα γραφή, το παιχνίδι με την
εξουσία και τελικά η νίκη του ανίσχυρου
ποντικού το κάνουν ακαταμάχητο!

ΒΚΜ 00559 | 64 σελ.

ΒΚΜ 10562 | 72 σελ.

Βούλα Μάστορη
Εικ.: Σόνια Μητραλιά

Αργυρώ Μουντάκη
Εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου

Πού πήγε το φεγγάρι απόψε;

Το Yπναρούδι και η Eλεάννα
σε φανταστικές περιπέτειες

Μια βραδιά η μικρή Βούλα ρωτάει:
«Πού πήγε το φεγγάρι απόψε;». Τα τρία
μεγαλύτερα αδέρφια της απαντούν στην
απορία της το καθένα με διαφορετικό
τρόπο.

Το μικρό Υπναρούδι χάνει το δρόμο
για το σπίτι του, γνωρίζει την Ελεάννα
κι έπειτα αναστατώνει μια ολόκληρη
τάξη!

ΒΚΜ 01600 | 68 σελ.

ΒΚΜ 09022 | 160 σελ.

Εικ.: Νίκος Μαρουλάκης

Ελένη Μπακογεώργου
Εικ.: Ελίζα Βαβούρη

Εκείνη τη φορά

Η ισχυρή μύτη του Νέστορα
Ασημομύτη

Ένα πασχαλιάτικο οικογενειακό ταξίδι
στη Σπάρτη, δοσμένο με φαντασία
από τη σκοπιά ενός παιδιού, που με
αφοπλιστική ειλικρίνεια και αφέλεια
σχολιάζει τον κόσμο των μεγάλων.

«Mυρίζεται» ύποπτες υποθέσεις, γι' αυτό
ο τυφλοπόντικας Νέστορας Ασημομύτης
καλείται να εξιχνιάσει 3 δύσκολα μυστήρια:
με αρουραίους, κόκκινες πυγολαμπίδες
αλλά και καυτερά ραπανάκια.

ΒΚΜ 01876 | 64 σελ.

ΒΚΜ 08694 | 72 σελ.

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Σοφία Νέμα, εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Ο γάμος του Κοντοπίθαρου

 ταν ο μικρός Τίμος άνοιξε με φούρια
Ό
την πόρτα έτοιμος να κάνει τις
σκανταλιές του, έμεινε με το γλειφιτζούρι
στο στόμα. Μπροστά του ήταν ο…
παππούς του! Αυτός που είχε πάει στον
ουρανό! Μα πώς;

Ο Κοντοπίθαρος, αποφασίζει να
παντρευτεί. Διοργανώνει λοιπόν έναν
βασιλικό χορό για να διαλέξει νύφη.
Όμως τα πράγματα δε θα πάνε τόσο
καλά. Μια τρυφερή ιστορία που μας
υπενθυμίζει ότι οι επιλογές μας πρέπει
να γίνονται με γνώμονα την αγάπη!

ΒΚΜ 03936 | 96 σελ.

ΒΚΜ 10569 | 80 σελ.

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Σοφία Νέμα, εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Τα μαγικά μου αυτιά

Ο Κοντοπίθαρος και η
εξαφάνιση των διδύμων

Τα αυτιά του Θόδωρου είναι μεγάλα
και τα άλλα παιδιά στη γειτονιά τον
πειράζουν και τον φωνάζουν Αυτιά.
Όμως μια μέρα ο Θόδωρος ανακαλύπτει
πως τα αυτιά του είναι ΜΑΓΙΚΑ. Και τότε
όλα αλλάζουν.

Οι κακοί απάγουν τα παιδιά του
Κοντοπίθαρου αλλά αυτά, που είναι
πανέξυπνα, τους ξεγελάνε. Τους
αναγκάζουν να ζητήσουν τα μυστηριώδη
2 Δ που φέρνουν πλούτη, μόνο που τα 2
Δ είναι Διάβασμα και Δουλειά…

ΒΚΜ 04247 | 88 σελ.

ΒΚΜ 11409 | 119 σελ.

Μανόλης Μαυρολέων
Eικ.: Γιώργος Σγουρός

Μαρία Παπαγιάννη
Εικ.: Μιχάλης Κουντούρης

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει

Μια περιπέτεια για το Pωμαίο

 Κίκο είναι μια μικρή κοτούλα που
Η
πιστεύει ότι μπορεί να πετάξει. Ξεκινά
λοιπόν μαθήματα… πτήσης, αλλά και
έναν αγώνα ενάντια στο κατεστημένο
του κοτετσιού.

 περιπέτεια ενός ποντικού που,
Η
αναζητώντας τη μαγεία του θεάτρου,
θα γνωρίσει τη ζεστασιά της φιλίας. Ο
Διευθυντής Σκηνής, το Τρίτο Κουδούνι, το
Φως, ακόμα και ο Σαίξπηρ, θα βοηθήσουν
τον Ρωμαίο στη μεγάλη μάχη για το δίκιο.

ΒΚΜ 05841 | 136 σελ.

ΒΚΜ 04714 | 64 σελ.
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Εικ.: Γιώργος Σγουρός

Ζωρζ Σαρή
Eικ.: Ζαχαρίας Παπαδόπουλος

Με λένε Μάγια
Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες για να μάθω
όλα τα γράμματα, ενώ μου χρειάστηκε
μόνο μία μέρα για να κάνω την καλύτερή
μου φίλη. Το πιο σπουδαίο που έμαθα
ως τώρα είναι ότι το σχολείο χρειάζεται
πρώτα για να κάνεις φίλους κι ύστερα για
να μάθεις γράμματα.

Η κυρία Κλοκλό

ΒΚΜ 06952 | 56 σελ.

ΒΚΜ 05896 | 72 σελ.

Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου
Εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου

Εικ.: Ζαχαρίας Παπαδόπουλος

Εφτά κόκκινες κλωστές

Δύο δίδυμα σκανταλιάρικα αδερφάκια,
ο Τότος και η Τοτίνα, γίνονται
πρωταγωνιστές σε απίστευτες ιστορίες.
Ακολουθήστε τους και ανακαλύψτε
πώς μια συνηθισμένη μέρα μπορεί να
μετατραπεί σε ξεκαρδιστική περιπέτεια.

 κυρία Κλοκλό είναι μια γάτα με πολλές
Η
ανησυχίες και πολλά ελαττώματα! Είναι
επιπόλαια. Θέλει ν҆ ακολουθεί την
τελευταία λέξη της μόδας, κοκορεύεται
στις φίλες της… Πώς τα καταφέρνει όμως
και είναι τόσο αξιαγάπητη;

Ο Τότος και η Τοτίνα

Ιστορίες που μας ταξιδεύουν στη χώρα
της φαντασίας, σε τόπους μαγικούς.
Εκεί οι άνθρωποι, όσες δυσκολίες κι
αν συναντούν, μπορούν πάντα να
ονειρεύονται, ν҆ αγωνίζονται και να
ελπίζουν.

ΒΚΜ 06405 | 64 σελ.

ΒΚΜ 00834 | 80 σελ.

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Εικ.: Θανάσης Δήμου

Στον ίσκιο του
παραμυθόδεντρου

Ο Φρίκος, ο κοντορεβιθούλης μου

Δώδεκα από τα πιο αγαπημένα
παραμύθια που έχει γράψει η
συγγραφέας συγκεντρώθηκαν σε τούτο
το βιβλίο για να κρατήσουν συντροφιά
σε μικρούς και μεγάλους.

 ίναι η σύγχρονη εκδοχή του
Ε
Κοντορεβιθούλη. Σ҆ αυτή την ιστορία
τον λένε Φρίκο, που κανονικά θα έπρεπε
να τον λένε Φρικτό, με αυτά που κάνει.
Παρασύρει τα άλλα 6 αδέρφια του σε μια
περιπέτεια που τελικά θα τους βγει σε καλό.

ΒΚΜ 07951 | 136 σελ.

ΒΚΜ 06103 | 72 σελ.

Εικ.: Γιώργος Σγουρός

Mπεν Γκλυν Tζόουνς
Εικ.: Magali Bonniol

Η νόνα Χελώνα και η αρχαία
κρυψώνα

Yποστηρίζουμε
τον APKTOYPO

Ο αρκούδος Πουκ

Η τρίτη ιστορία της νόνας Χελώνας είναι
μια παράξενη, αστεία περιπέτεια που
θα γνωρίσει στα παιδιά την μορφή και
ιστορία πολλών αρχαίων νομισμάτων.

 αρκούδος Πουκ είναι στ‘ αλήθεια μια
Ο
ειδική περίπτωση. Δεν μοιάζει με τους
άλλους αρκούδους. Ούτε αυτούς που
ζούνε ελεύθερα, ούτε τους άλλους
τους οικόσιτους. Είναι ένας ανήσυχος
αρκούδος. Τα έχει όλα. Ο Πουκ όμως
θέλει κι άλλα. Αγκαλιές, φιλιά και αγάπη.
Είναι πολλά;

ΒΚΜ 10495 | 112 σελ.
Επίσης κυκλοφορούν: Τα Χριστούγεννα της
νόνας Χελώνας | Το Πάσχα της νόνας Χελώνας

Ελένη Πολυμενοπούλου

Οι απίθανες περιπέτειες του
αρκούδου Πουκ

Το ταξίδι του Φώτη στη χώρα
των χρωμάτων

Ένας αναπάντεχος επισκέπτης

Ήταν κάποτε μια πολιτεία που λεγόταν
Φλουπιληλή, 769.231 γαλαξίες πιο
μακριά από τον δικό μας. Η Φλουπιληλή
ήταν, θα λέγαμε, μια γκρίζα μουτζούρα
πάνω στο ατελείωτο ροδαλφινιανό
πέλαγος.

ΒΚΜ 08006 | 168 σελ. | ΒΚΜ 09190 | 216 σελ.

ΒΚΜ 06805 | 112 σελ.

www.patakis.gr

Μαρία Πυλιώτου
Εικ.: Θοδώρα Πυλιώτου

Κυριακή Τσαγκάρη-Χατζηγεωργίου
Eικ.: Θανάσης Δήμου

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του

Tης Κύπρου μας τα παραμύθια

 ι να κάνει ο Ρομπέν, που ξύπνησε ένα
Τ
πρωί έχοντας χάσει την ουρά του; Ούτε
να διώξει τα ενοχλητικά έντομα μπορεί.
Και το καφετί αλογάκι αισθάνεται πολύ
άσχημα που ξεχωρίζει ανάμεσα στα
κατάλευκα αδέρφια του.

Λαϊκά παραμύθια από την Κύπρο
μας που συνέλεξε η συγγραφέας από
αφηγητές-παραμυθάδες που συνάντησε.
Υπόσχονται να ψυχαγωγήσουν, να
διδάξουν και να μας βοηθήσουν να
βρούμε το αληθινό νόημα της ζωής.

ΒΚΜ 04206 | 56 σελ.

ΒΚΜ 07252 | 120 σελ.
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Ελένη Τσιάλτα
Εικ.: Γιώργος Λαμπράκης

Τασούλα Τσιλιμένη, εικ.: Τέτη Σώλου

Η γιαγιά μου η μάγισσα

Πώς να επιβιώσετε από τους γονείς
όταν πάτε σχολείο

Οι ιστορίες του Σάββα

Δέκα τρυφερές ιστορίες για μια γιαγιά
που μαθαίνει στα εγγόνια της «τη γλώσσα
των πραγμάτων», για τη μοναξιά ενός
αυτόματου τηλεφωνητή, για το μονοπάτι
που ταξιδεύει.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Συνήθως οι ιστορίες που αφορούν το
σχολείο, εξιστορούν τη συμπεριφορά, τις
αγωνίες των παιδιών. Αυτές οι ιστορίες
με χιούμορ αποκαλύπτουν τις ανησυχίες
και των… γονιών.

ΒΚΜ 00567 | 68 σελ.

ΒΚΜ 10570 | 80 σελ.

Φίλιππος Φιλίππου
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Νίκος Φουστέρης, εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Οι περιπέτειες της Ελεάννας
στη θάλασσα

Ο Ντετέκτιβ Πλοκαμίδης και η
συνωμοσία της Βοτσαλούπολης

Τέσσερις τρυφερές και αστείες ιστορίες
με πρωταγωνιστές ζώα και ανθρώπους
διαφορετικού χρώματος, γλώσσας και
θρησκείας που τους δένει η φιλία και η αγάπη.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Στην αιώνια μάχη του καλού με το κακό,
ακόμα και στα βάθη της θάλασσας, το
δίκαιο θα έχει πάντα τους υπερασπιστές
του. Ο ντετέκτιβ Πλοκαμίδης είναι ένας
από αυτούς!

ΒΚΜ 07770 | 96 σελ.

ΒΚΜ 01189 | 56 σελ.

Η Ελεάννα στο Νησί της Ευτυχίας

Λίτσα Ψαραύτη, εικ.: Eλίζα Bαβούρη

Η ηρωίδα συναντά τη διαφορετικότητα
και την αντιμετωπίζει άλλοτε με χιούμορ ή
φόβο αλλά πάντα με εξερευνητική διάθεση.
Τέσσερις ακόμα περιπέτειές της πάνω σ҆ ένα
λευκό καράβι. Ταξιδεύει στη Βραζιλία, τον
Αμαζόνιο, τις ζούγκλες και τα νησιά του.

Οι περιπέτειες της
τεμπελοχελώνας

ΒΚΜ 11518 NEO | 96 σελ.

 α παλιά χρόνια όλα τα ζώα ζούσαν
Τ
αγαπημένα. Μόνο η Xελώνα ήταν τεμπέλα
και πονηρή κι έκανε του κόσμου τις ζαβολιές.
Γι҆ αυτό έβρισκε πάντα τον μπελά της και
τα παθήματά της δεν είχαν τελειωμό.

Υπό έκδοση: Η Ελεάννα στο δάσος των πεταλούδων

ΒΚΜ 04547 | 64 σελ.

ποιητικά σπουργιτάκια
Νίκος Κανάκης
Ζωγραφιές: Αλέκος Φασιανός

Ρένα Καρθαίου
Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Τα ηλιοτρόπια

Στα μονοπάτια του
ήλιου

Βραβείο Γ. Λ. Σ.

Ê

ΒΚΜ 02519 | 124 σελ.

Επίσης κυκλοφορούν:
Μικρά σπουργιτάκια:
Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου | Αχ αυτή η αλεπού! | ΒΚΜ
03810 | 72 σελ. | Εικ.: Θεόδωρος
Συρογιαννόπουλος | Σ’ ένα πέλαγο ανοιχτό… | ΒΚΜ 03568 | 96 σελ.
Πόλυ Βασιλάκη, εικ.: Ίριδα | Ο γίγαντας Πανσές και η Φεγγαρένια
| Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ | ΒΚΜ 02444 | 56 σελ.

ΒΚΜ 03429 | 96 σελ.

Βερούτσου | Το μυστικό τραγούδι
της Μάτας | ΒΚΜ 05263 | 48 σελ.

λογερή | Έξι φίλοι και ένα δώρο
| ΒΚΜ 06102 | 80 σελ. | Εικ.: Έλλη
Γρίβα | Εγώ και το ρομπότ μου |
ΒΚΜ 07752 | 40 σελ.

Βούλα Μάστορη, εικ.: Ράνια Λαδά |
Ο χιονάνθρωπος πήρε τη μαμά |
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ | ΒΚΜ 02859 | 72 σελ.

Κώστας Μάγος, εικ.: Μάρια Μπαχά
| Το μακρύ ταξίδι του Αιμίλιου |
ΒΚΜ 07169 | 56 σελ.

Σπουργιτάκια:

Φίλιππος Μανδηλαράς, εικ.: Κατερίνα Χαδουλού | Πώς γεννιούνται τα
παιδιά; | ΒΚΜ 06627 | 64 σελ.

Τατιάνα Αναγνώστου, εικ.: Κατερίνα
Χαδουλού | Τα παραμύθια της
γιαγιάς | ΒΚΜ 09885 | 80 σελ.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη,
εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά | Κατερίνα
| ΒΚΜ 02858 | 36 σελ.

Αλέκα Βαρβαρέσου, εικ.: Άννα Μενδρινού | Μια φορά στη Σύμη, στη
Xάλκη, στο Kαστελόριζο | ΒΚΜ
04404 | 96 σελ.

Μάνια Καπλάνογλου, εικ.: Τατιάνα
Ραΐση-Βολανάκη | Η συντροφιά
της φωτιάς | ΒΚΜ 03880 | 60 σελ.

Πόλυ Βασιλάκη, εικ.: Κατερίνα
Βερούτσου | Για το χαμόγελο της
Νεφέλης | ΒΚΜ 02852 | 40 σελ.

Ειρήνη Μάρρα, εικ.: Κατερίνα

Μάνος Κοντολέων, εικ.: Λίλα Κα-

Ελένη Μαντέλου, εικ.: Νίκος Μαρουλάκης | Φτου! Ξελευτερία |
ΒΚΜ 04539 | Σελ. 48| Η Περιπέτεια κρυμμένη στις σελίδες|
ΒΚΜ 05776 | 80 σελ.
Βούλα Μάστορη, εικ.: Σοφία Γαλή
| Η Ψυλλοελένη | ΒΚΜ 06608 |
72 σελ.
Πέτρος Σπεντζής, εικ.: Θανάσης
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Τσίτσικας | Από τη μεριά των
δελφινιών | ΒΚΜ 06261 | 64 σελ.
| Εικ.: Έρση Σπαθοπούλου | Ο
τελευταίος δράκος | ΒΚΜ 03836
| 80 σελ.
Ελένη Τορόση, εικ.: Λίσε-Λόττε
Ίβερσεν | Κουμπότρυπες κι
ελέφαντες | Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ | ΒΚΜ 02588 |
96 σελ.
Νίκος Φουστέρης | Ο Ντετέκτιβ
Πλοκαμίδης και η συνωμοσία
της Βοτσαλούπολης | ΒΚΜ 09494
| 72 σελ.
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Συλλογή
χελιδόνια

8+

BKM 05615 | Σελ. 72

ΒΚΜ 11630| 248 σελ.

ΒΚΜ 11498| 168 σελ.

ΒΚΜ 11632| 328 σελ.

Ντέιβιντ Άλμοντ, εικ.: Άλεξ Τ. Σμιθ
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Η μικρή ιστορία του Αντζελίνο Μπράουν

Η ιστορία μιας μικρής αγριοφουντουκιάς
που «έπαιζε φυσαρμόνικα», που «έγραφε
γράμματα», που την αγάπησαν όλοι και
αποφάσισαν να τη σώσουν μέσα σ҆ αυτή
την τσιμεντένια πόλη…

Φιλενάδα, φουντουκιά μου

Mια άκρως χιουμοριστική και μια σταλιά
υπερβατική ιστορία. Ένας μικρούλης
άγγελος έπεσε από τον ουρανό στην τσέπη
ενός οδηγού λεωφορείου και ο οποίος τον
πήγε στη γυναίκα του να τον μεγαλώσουν
σαν να μην ήταν και τίποτα το σπουδαίο!

Έπαινος Γιάνους Κόρτσακ
ΒΚΜ 00838 | 136 σελ.

BKM 11630 NEO| 248 σελ.

Ιζαμπέλ Aμπεντί
Μτφρ.: Αλέξης Πασπαρδάνης

Εικ.: Τέτη Σώλου

Έρχεται η Λόλα!

Μέσα από εφτά μικρές ιστορίες η αλήθεια
προσπαθεί να περάσει την πόρτα της
παιδικής ψυχής, ντυμένη με τα ρούχα
του παραμυθιού. Σ҆ αυτό αντιδρούν οι
δράκοι, οι κυρίαρχοι των παραμυθιών,
που παραμονεύουν σε κάθε σελίδα.

Δράκε, δράκε, είσ’ εδώ;

 Λόλα έχει κάνα δυο εκατομμύρια φαν,
H
όταν τις νύχτες μεταμορφώνεται σε
διάσημη τραγουδίστρια στο δωμάτιό της.
Αυτό που δεν έχει είναι μια κολλητή φίλη.
Αλλά στο καινούριο της σχολείο είναι
διαθέσιμη μόνο αυτή η παράξενη η Φλο.

ΒΚΜ 00944 | 112 σελ.

BKM 07757 | 240 σελ.

Φυτούλα Βακανά, Ανθή Πειραία
Εικ.: Σάντρα Ελευθερίου

Eικ.: Kατερίνα Χαδουλού

Κωδικός: Π.Α.Ρ.Ε.Α.

 οιος θα το ҆λεγε στην Άντζη ότι θα
Π
αποκτούσε μια υπέροχη φίλη στο
διπλανό της κάθισμα του σχολικού
λεωφορείου; Μια φίλη που ήρθε σαν
δώρο και γέμισε τη ζωή της με χρώματα,
αινίγματα, μυστικά και… γιαπωνέζικα;

Φιλία σε τέσσερις… ρόδες

Το μυστήριο της παράξενης βροχής
Mια παρέα παιδιών διαπιστώνουν ότι
ένας αρχικακός έχει κλέψει την εφεύρεσή
τους, με σκοπό τα λεφτά δημιουργώντας
μια όαση μέσα στην έρημο όπου θα βρέχει
διαρκώς κι έτσι θα πουλάει ομπρέλες…

ΒΚΜ 07790 | 168 σελ.

ΒΚΜ 09068 | 128 σελ.

Αγγελική Βαρελλά
Εικ.: Σόνια Μητραλιά

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Έξι εναντίον ενός

Ο Τρύφωνας από
τη Δρακολανδία

Ποιος είναι τελικά αυτός ο γείτονας; Και
γιατί λιποθυμά μόλις αντικρίσει ένα
αθηναϊκό νόμισμα; Ένα μυθιστόρημα με
αστυνομική πλοκή, που κάνει γνωστή
την ιστορία των αρχαίων ελληνικών
νομισμάτων.

Δυο βασίλεια – και κάπου ενδιάμεσα
κατοικεί ο Τρύφωνας, ο μόνος
χορτοφάγος, βιβλιοφάγος δράκος στον
κόσμο. Όμως με τόσο τρομερή εμφάνιση,
άντε να πείσει ότι ζητά μόνο συντροφιά.

ΒΚΜ 00802 | 152 σελ.

www.patakis.gr

BKM 09878 | 200 σελ.
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Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Εικ.: Μαρίλη Ξένου

Πορτοκαλάδα με ανθρακικό

Ζώα, πιστοί μας φίλοι πάντα

Οι γονείς του Άγη κόντεψαν να τρελαθούν.
Έστειλαν τον γιο τους καλοκαιρινές
διακοπές µαζί µε τον θείο Χάρη. Όµως
αυτός ο αχαΐρευτος δε λέει να σοβαρευτεί.
Και έµπλεξε µε τον ανιψιό του σε µια
απίστευτη περιπέτεια… πειρατική!

 ια συλλογή ιστοριών με ήρωες ζώα που
Μ
«έγραψαν ιστορία», όπως η Λάικα, η
σκυλίτσα που πήγε στο διάστημα, και ο
Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα.

Από τον Άργο στη Λάικα

ΒΚΜ 06589 | 80 σελ.

BKM 09928 | 112 σελ.

Ο Μασκοφόρος Εκδικητής

Εικ.: Μαρίλη Ξένου

Οι γονείς του Άγη φεύγουν ταξίδι και
αφήνουν τον µονάκριβο γιο τους στον
θείο Χάρη, µε την προτροπή να κάνουν
κάτι δηµιουργικό αυτές τις µέρες, όπως
να πάνε σε κάποιο µουσείο.

Σόλων και Κροίσος Όταν
ο πλούτος συνάντησε τη σοφία
 Κροίσος κάλεσε το σοφό Σόλωνα
Ο
στο παλάτι του και του έδειξε όλα τα
πλούτη του. Σίγουρος πια ότι ο Σόλων
θα εντυπωσιαζόταν, τον ρώτησε: «Για πες
μας, Σόλων, έχεις δει άνθρωπο πιο πολύ
από μένα ευτυχισμένο;».

BKM 11498 NEO | 168 σελ.
Υπό έκδοση:
Ο γάιδαρος που γελάει

ΒΚΜ 05636 | 64 σελ.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου

Αγαθή Δημητρούκα
Εικ.: Ανδρομάχη Γιαννοπούλου

Σκύλος με σπίτι

Οι Μαγκουράτοι

 άποτε είχε όνομα, το ξέχασε όμως. Για
Κ
να το θυμηθεί, πρέπει να σκεφτεί, δηλαδή
να κουραστεί. Κάτι που τον κουράζει…
και να το σκέφτεται. Έχει ένα σπίτι
ρημάδι. Για να το πουλήσει, πρέπει να το
διορθώσει. Γίνεται δήμαρχος και…

Ο Σίλβιο Μαγκουράτι ήρθε στην Ελλάδα
για να πολεμήσει, όμως ο έρωτας του
άλλαξε τα σχέδια… και κατάλαβε πως
όλοι μπορούμε να πετύχουμε, με αγώνα,
δίχως να ξεχνάμε τον συνάνθρωπό μας!
ΒΚΜ 09070 | 48 σελ.

ΒΚΜ 02382 | 160 σελ.

Τρελοβάπορο χωρίς τιμόνι

Ντίνος Δημόπουλος, εικ.: Σοφία Γαλή

Καταστάσεις απρόβλεπτων γεγονότων
αντιμετωπίζουν οι ήρωες αυτής της
συλλογής. Ήρωες που μπορεί να είναι
πιθηκάκια, αηδονάκια ή νεράιδες ή
μονάχα άνθρωποι απλοί, καθημερινοί.

Τα εφτά χρώματα
του παραμυθιού
 ια συλλογή από τρυφερές ιστορίες που
Μ
διαδραματίζονται σε όλα τα μέρη του
κόσμου, όπου πρωταγωνιστούν παιδιά
που επιμένουν να ελπίζουν, επιμένουν
να ζωγραφίζουν έναν καλύτερο κόσμο
παρά τη δυστυχία γύρω τους.

ΒΚΜ 02584 | 72 σελ.

ΒΚΜ 05752 | 120 σελ.

Εικ.: Έρση Σπαθοπούλου

Ελένη Δικαίου
Εικ.: Νίκος Δεσεκόπουλος

Το φεγγάρι,
το γραμματόσημο… κι εγώ

Η ιστορία ενός άσπρου γατούλη

Μέσα από μια απίθανη περιπέτεια, με
ήρωες γραμματόσημα διαφόρων χωρών
που ζωντανεύουν, η συγγραφέας μάς
διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του
γραμματοσήμου.

 ια ιστορία που διδάσκει με τρυφερότητα
Μ
και χιούμορ μέσα απ҆ τις περιπέτειες
ενός γατούλη, του Πασπαρτού, την αξία
τού να μοιράζεσαι με τους άλλους όσα
δόθηκαν απλόχερα σε σένα.

ΒΚΜ 04253 | 128 σελ.

ΒΚΜ 01254 | 112 σελ.

Εικ.: Ελίζα Βαβούρη

Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Τα δώδεκα φεγγάρια

Τα μαγικά Χριστούγεννα
της Δέσποινας

Μια σχολική χρονιά, με χαρές και λύπες,
εκπλήξεις και απρόοπτα, όπως την είδαν
και την έζησαν τέσσερα παιδιά του
Δημοτικού.

Σ' 'ενα μικρό χωριό μένουν δύο
αδερφούλες, γιατί εκεί βρίσκονται οι
«Αμαδρυάδες», το ξενοδοχείο τους,
που το όνομά του σημαίνει νύμφες του
βουνού.

ΒΚΜ 04548 | 208 σελ.

ΒΚΜ 06953 | 48 σελ.
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Ελένη Δικαίου
Εικ.: Δημήτρης Φουσέκης

Αλεξάνδρα Θεοχάρη
Εικ.: Θανάσης Δήμου

Τα φαντασματάκια
της γυάλινης αυλής

Ο μαγικός καθρέφτης

 αδερφός μου κι εγώ μέναμε χρόνια σε
Ο
κείνο το σπίτι. Θυμάμαι τον εαυτό μου
να χοροπηδάει στα μεγάλα ψηλοτάβανα
δωμάτια. Ύστερα συνέχισα πάλι να
τριγυρίζω στα ίδια δωμάτια. Όμως,
ξέχασα να σας συστηθώ. Αιμίλιος εγώ,
Τιμόθεος ο αδερφός μου.

 ύο με τέσσερις, πώς να κρατήσεις τα
Δ
παιδιά ήσυχα; Μόνο με παραμύθια!
Κι όταν εξαντληθούν όλα τα γνωστά
παραμύθια, τι γίνεται; Έτσι άρχισα κι εγώ
να γράφω τα δικά μου παραμύθια.

και άλλα παραμύθια της γιαγιάς

ΒΚΜ 06200 | 112 σελ.

Τόμικο Ινούι, μτφρ.: Ζωρζ Σαρή
Εικ.: Ανδρομάχη Γιαννοπούλου

Περιπέτειες με μια Πριγκιπέσα
Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής,
πάνε διακοπές! Μια βόλτα στην ακρογιαλιά,
ένα ιστιοφόρο με το όνομα Πριγκιπέσα
και ο Αιμίλιος με τον Τιμόθεο, βρίσκονται
λαθρεπιβάτες πάνω στην Πριγκιπέσα να
κάνουν θέλοντας και μη… διακοπές!

Το γαλάζιο κύπελλο
Η μάχη της Ιαπωνίας, συμμάχου
του Χίτλερ και του Μουσσολίνι,
συντροφεύεται στο βιβλίο από μια
δεύτερη μάχη: ο κόσμος της φαντασίας
και του παραμυθιού ενάντια στον κόσμο
της δίχως φαντασία πραγματικότητας.

ΒΚΜ 07313 | 200 σελ. | ΒΚΜ 09491 | 208 σελ.

ΒΚΜ 08819 | 208 σελ.

Εικ.: Απόστολος Καραστεργίου

Έριχ Kαίστνερ, μτφρ.: Ελένη Τορόση

Ένας ήρωας με… πέταλα

Η συνέλευση των ζώων

Δύο γαϊδουράκια και μια όμορφη
φοράδα θα φανερώσουν τη δύναμή τους
μπροστά στον κίνδυνο: τον καλύτερό
τους εαυτό, το μοναδικό όπλο με το
οποίο μπορεί κανείς να νικήσει ό,τι
μοιάζει αδύνατον να νικηθεί.

 α ζώα αποφασίζουν να επέμβουν για να
Τ
φέρουν την ειρήνη: Συγκαλείται η πρώτη
«Συνέλευση των ζώων». Πολύ σύντομα
όμως οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν
ότι, για να τους πάρουν οι άνθρωποι στα
σοβαρά, πρέπει να χρησιμοποιήσουν
κάποια τρικ…

ΒΚΜ 10327 | 112 σελ.

ΒΚΜ 04476 | 128 σελ.

Νάντια Δρακούλα, εικ.: Χρύσα Χουλιάρα

Νατάσα Καρακατσάνη
Εικ.: Κατερίνα Χαδουλού

Κάμπινγκ, τρία παιδιά κι ένας
σκύλος κατακτούν ένα νησί

Ο ήλιος είναι για όλους

Η Αφροδίτη, ο Λέλος, η Μπιάνκα και ο
σκύλος ο Μπελάς κάνουν διακοπές στο
νησί της γιαγιάς τους. Βαριούνται τόσο
πολύ, ώστε αποφασίζουν να κατακτήσουν
το απέναντι Nησί, που έχει σχήµα
δεινόσαυρου!

Στον Βασίλειο αρέσει να φτιάχνει
παραμύθια που όμως δε μοιάζουν
με εκείνα που του έλεγαν όταν ήταν
μικρούλης: κάνουν καλό στους άλλους
και θα γίνουν η αιτία να γυρίσει τον κόσμο.

BKM 11382 NEO | 176 σελ.

ΒΚΜ 06745 | 96 σελ.

Σοφία Ζαραμπούκα

Μελίνα Καρακώστα, εικ.: Σόλης Μπαρκής

Φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι –
O Λίνος

Η Μαύρη Λίμνη

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

 Ανδρέας μαθαίνει πως είναι
O
υιοθετημένος. Κι όλα μέσα του αλλάζουν.
Μια μαύρη μεταξένια λίμνη, ένας
χρυσαφένιος αετός θα τον οδηγήσουν
μακριά απ҆ το σπίτι, σ҆ ένα ταξίδι που
θα τον βοηθήσει να μάθει τον εαυτό του.

 πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά όλοι γι҆
Ο
αυτόν μιλούν. Τα παιδιά παρακολουθούν
και προσπαθούν να κατανοήσουν όσα
συμβαίνουν γύρω τους. Το μόνο σταθερό
σημείο στη ζωή τους είναι οι φιλίες.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 01491 | 152 σελ.

ΒΚΜ 06757 | 64 σελ.

Φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι –
Η Μάγια

Άννα Κεμπ, εικ.: Άλεξ Τ. Σμιθ
Μτφρ.: Ελένη Βαχλιώτη

Δύο παιδιά συναντιούνται στο
σχολείο. Είναι στην αρχή της εφηβείας.
Ερωτεύονται ήρωες της λογοτεχνίας,
τους δασκάλους τους και κυρίως το
θέατρο, που γίνεται το κέντρο της ζωής
τους.

Ο Φοβερός Φράνκι και
η μυαλο-ρουφήχτρα
Όταν ο Φράνκι φέρνει πάλι έναν έλεγχο κάτω
από τη βάση, οι γονείς του αποφασίζουν να
τον στείλουν εσωτερικό. Και ενώ στην αρχή
τού αρέσει, μετά καταλαβαίνει πως κάτι δεν
πάει καθόλου καλά με αυτό το σχολείο…

ΒΚΜ 02013 | 152 σελ.

ΒΚΜ 08492 | 208 σελ.

www.patakis.gr
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Εικ.: Τέτη Σώλου

Μάνος Κοντολέων

Μεγάλο βραβείο,
μεγάλοι μπελάδες

Ο αδελφός
της Ασπασίας

Ο Δαμιανός εξελίσσεται σε διάσημο
συγγραφέα και χαρίζει χρήσιμες και
σπαρταριστές συμβουλές προς τους
φιλόδοξους μελλοντικούς συγγραφείς.

Εικ.: Αντώνης Καλαμάρας

ΒΚΜ 07956 | 192 σελ.

Ο αδελφός της Ασπασίας

Κατασκήνωση κάτω από τα…
ζώδια

Τι συμβαίνει όταν σε μια δεντροφύτευση
ξεσπά ένας καβγάς; Ένα διασκεδαστικό
μυθιστόρημα για μια οικογένεια…
ασυνήθιστα συνηθισμένη.

Ο Δαμιανός κάνει κατασκήνωση σε μια
πλαγιά του Ολύμπου στο Φεστιβάλ
Αφήγησης. Κι έτσι, κάτω από τα αστέρια,
ο Δαμιανός, από βραδιά σε βραδιά,
γράφει… ιστορία, μιλώντας για παλιές, μα
και σύγχρονες ιστορίες.

ΒΚΜ 00837 | 144 σελ.

ΒΚΜ 08446 | 272 σελ.

Εικ.: Στάθης Δ. Σταυρόπουλος

Άννα Κοντολέων
Εικ.: Αλεξία Λουγιάκη

Πέτρινα καθίσματα
Ένα κορίτσι που θυσιάστηκε… Και τρεις
γυναίκες… Τη μία την κατηγόρησαν για
έναν πόλεμο. Της δεύτερης της στέρησαν
την πατρίδα. Και η τρίτη αγαπούσε. Και
τρεις άντρες… Εφτά αρχαίες τραγωδίες σε
ελεύθερη απόδοση.

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ

ΒΚΜ 00801 | 160 σελ.

ΒΚΜ 10571 | 88 σελ.

Ο τόπος του Σαλίμ ήταν κάποτε εύφορος
και όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι. Μα μετά
ήρθαν αυτοί που αγαπούσαν τα όπλα
πιο πολύ από τους ανθρώπους και… όλα
άλλαξαν.

Εικ.: Αντώνης Καλαμάρας

Τα σιδερένια παπούτσια
Ιστορίες γεμάτες περιπέτειες, παραμύθια
που μιλάνε για αγάπη. Φτάνουν από το
χτες στο σήμερα καθώς τα ξαναθυμήθηκε
και τα αφηγείται, με το δικό του τρόπο,
ένας από τους πιο σύγχρονους
συγγραφείς μας.

Άννα Κωσταλλά , εικ.: Λίλα Καλογερή

Τρύπωνας ο φαφαγάλος
« Σφάω το κεπάλι μου να θυμηθώ
αν φλήρωσα την τσιχλόπουσκα στο
φεριφτερά». Αυτός που ακούσατε μόλις
τώρα να μιλάει είναι ο Τρύφωνας ο
παπαγάλος, που μπερδεύει το πι με το φι.
Μέσα σε τούτα τα βιβλία, αυτός θα
τρυφωνίζει κι εσείς θα ξεκαρδίζεστε.
Μπορεί όμως και να κλάψετε, δεν ξέρω,
αυτό όμως που ξέρω σίγουρα είναι πως
ο Τρύφωνας θα μείνει για πάντα μέσα
στην καρδιά σας.

ΒΚΜ 05609 | 128 σελ.

Εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου,
Αντώνης Καλαμάρας

Ο Oρέστης και το υπόγειο
Ο Ορέστης και ο Δομήνικος. Δύο παιδιά
γύρω στα δέκα. Ο πρώτος λίγο
ονειροπόλος, λίγο ρομαντικός. Ο
δεύτερος λίγο σκανταλιάρης…
Ένα βιβλίο όπου οι καθημερινές στιγμές
αποκτούν άλλες διαστάσεις.

Τρύπωνας ο φαφαγάλος
Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Φαιδιά! Eφιστρέπω!

ΒΚΜ 01252 | 104 σελ.

Xριστούγεννα με τον Tρύπωνα
το φαφαγάλο

Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Γάντι σε ξύλινο χέρι

Εγώ στην απαίρεση είμαι
φρώτος!

Ποιο είναι το μυστικό του άντρα με το
ξύλινο χέρι; Το κορίτσι που χάθηκε σε μια
πυρκαγιά χάθηκε, άραγε, για πάντα;

Ο Κέρβερος τρώει
φολλούς κεπτέδες

Τιμητική διάκριση από τον Κύκλο του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

ΒΚΜ 04855 | 128 σελ. | ΒΚΜ 05617 |
168 σελ. | ΒΚΜ 07997 | 176 σελ. |
ΒΚΜ 12055 NEO | 128 σελ.

ΒΚΜ 01151 | 80 σελ.
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Μάρω Λοΐζου
Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Δημήτρης Μελικέρτης

Η πολιτεία του βυθού
 Mαρία γεννήθηκε στις 10 Iουνίου.
H
Tότε που τα σχολεία κλείνουν. Έτσι, κάθε
χρόνο στο σπίτι είχανε διπλή γιορτή.
Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία θα ζήσει μια
περιπέτεια που μόνο λίγοι τυχεροί έχουν
τη δυνατότητα να ζήσουν…

Περιπέτεια, δράση, μυστήριο, αχαλίνωτη
φαντασία, ξεκαρδιστικό χιούμορ και
συγκινητικές ανατροπές συνθέτουν ένα
επικό παραμύθι με μοντέρνα γραφή
για την πίστη στον εαυτό μας και για
τις επιλογές που καθορίζουν ποιοι
πραγματικά είμαστε.

ΒΚΜ 06746 | 56 σελ.

ΒΚΜ 10882 | 80 σελ.

Μαρία Λυρατζή, εικ.: Μαρίλη Ξένου

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Ο Γιγαντοκυνηγός

Ο αυλός

Το απίστευτο σχέδιο
της Μυρτώς και του Περικλή!

 ια ιστορία αγνής και απόλυτης φιλίας
Μ
ανάμεσα σε δυο παιδιά της αρχαίας
Αθήνας. Ο ένας είναι Αθηναίος και ο
άλλος δούλος. Ένας αυλός θα φέρει
κοντά τα δυο παιδιά, που δε γνωρίζουν
από ταξικές διαφορές, και θα γίνουν
φίλοι αχώριστοι.

Μια σύγχρονη µάγισσα παρακολουθεί
τα πάντα µέσα από ένα γυάλινο, έξυπνο
µάτι. Και, βέβαια, έχει ανακαλύψει
έναν τρόπο να κρατά τους ανθρώπους
ζαλισµένους και υπάκουους.

ΒΚΜ 07223 | 56 σελ.

ΒΚΜ 09102 | 152 σελ.

Μιχάλης Μακρόπουλος
Εικ.: Μάρα Τσαφαντάκη

Εικ.: Έφη και Κρίνα Λαδά

Το παιδί μες στη βαλίτσα

Ο Παντοφλίνος παραπονιέται γιατί
δεν βλέπει όνειρα κι οι φίλοι του
θέλουν να τον βοηθήσουν. Όμως το
αντικείμενο που του χαρίζουν έχει μια
παράξενη επίδραση: τον βλέπουν ν҆
απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Το όνειρο του Παντοφλίνου

Μια βαλίτσα που πετάει, κυλάει και πλέει;
Μέσα της ο Χρίστος ξεκινά για τον γύρο
της Γης ζώντας κάθε λογής απίστευτες
περιπέτειες.
ΒΚΜ 08899 | 104 σελ.

ΒΚΜ 09306 | 112 σελ.

Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαρία
Παπαγιάννη, εικ.: Μιχάλης Κουντούρης

Ρηνιώ Μίσσιου, εικ.: Β. Παπατσαρούχας

Πιάστε τους!

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Η γιαγιά ζεσταίνεται στο τζάκι συντροφιά
µε τον αγαπηµένο της σκύλο, τον Γραίγο.
Έξω, στο δάσος, ένας λύκος, ο Σολ,
γυρίζει θεονήστικος. Ο Γραίγος θυµάται
πως είναι εχθρός του. Ή µήπως όχι; Ένα
µαγικό αφήγηµα για το επικίνδυνο αλλά
γοητευτικό ταξίδι προς την ελευθερία.

ΒΚΜ 04870 | 264 σελ.

BKM 11541 | 128 σελ.

Βούλα Μάστορη, εικ.: Σπύρος Γούσης

Λουίτζι Μπαλλερίνι
Μτφρ.: Δήμητρα Δότση

Καλύτερα έτσι

 ι συμβαίνει στο δάσος των μουσώνων και
Τ
γιατί συγκεντρώνονται εκεί τα ζώα; Τρεις
μέρες αγωνίας, άγριου κυνηγητού, γέλιου
και… έρωτα. Τρεις μέρες που άλλαξαν τη
ζωή όλων – ανθρώπων και ζώων.

Αγάπες με… ουρά

Η Δεσποινίς Ευφορβία και το
ζαχαροπλαστείο της σοφίας

Η Κλεοπάτρα, μια γάτα «μπούρμα»,
μπαίνει στη ζωή μιας γατόφιλης
συγγραφέα. Ο μικρότερος γιος της
διηγείται την ιστορία με χιούμορ,
αποκαλύπτοντας παράλληλα
τρυφερές ανθρώπινες σχέσεις.

Έχετε δοκιμάσει ποτέ το γλυκό πού-θα-πάειθα-μου-҆ρθει-καμιά-καλή-ιδέα; Όχι;! Ήρθε ο
καιρός να επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο
όπου τα γλυκά φτιάχνονται ανάλογα με
τις ανάγκες κάθε πελάτη!

ΒΚΜ 02870 | 96 σελ.

ΒΚΜ 10646 | Σελ. 160

Εικ.: Γιώργος Δημητρίου

Aθηνά Mπίνιου
Eικ.: Φωτεινή Μπίνιου

Το αγόρι των μελισσών

www.patakis.gr

 Κωνσταντίνος είχε δοκιμάσει μερικές
Ο
φορές να τα πει όλα στους γονείς του.
Εκείνοι όμως δεν τον πίστευαν. Έτσι, δεν
έμαθε κανείς ότι αυτός ήταν «το αγόρι
των μελισσών», ότι αυτός είχε γίνει στην
πραγματικότητα μελισσένιος και είχε
μπει σε μια κυψέλη…

Νικηφόρος Βρεττάκος

ΒΚΜ 05643 | 136 σελ.

BKM 08558 | 80 σελ.

Το παιδί που έγινε ποιητής
Διαβάζοντάς το, μαθαίνουμε πολλά για
τη ζωή του μεγάλου Έλληνα ποιητή και
πεζογράφου. Και όλα αυτά μαζί με
στίχους και λόγια μέσα από το ίδιο του
το έργο.
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Aθηνά Mπίνιου

Μαρία Παπαγιάννη, εικ.: Έλλη Γρίβα

Η κυρά της Αιξωνής

Άγιε Βασίλη, θα μου κάνεις
μια χάρη;

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα
στον Δήμο Αιξωνής (Γλυφάδα, Βούλα
και Βουλιαγμένη) την εποχή του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Tα μικρά
καθημερινά ανθρώπινα συμβάντα
της κοινότητας, σε μια απολαυστική
ανάπλαση της εποχής.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Άγιος
Βασίλης έρχεται για να μας θυμίσει ότι ο
κόσμος είναι γεμάτος θαύματα, φτάνει να
κοιτάς μακριά (για να μπορείς να τα δεις).
ΒΚΜ 04880 | 128 σελ.

ΒΚΜ 09150 | 232 σελ.

Κίρστεν Μπουά

Αγάπη Παπουτσάκη

Ο μικρός ιππότης Πότης

Ιστορία του χωριού που ο
καθένας μπορεί να είναι όπως
είναι και να κάνει ό,τι θέλει

Δεν είναι τρομερά άδικο όλοι οι
χωρικοί να ανήκουν στον ιππότη τους
και καθόλου στον εαυτό τους; Έτσι
τουλάχιστον πιστεύει ο Πότης. Κι έτσι ο
Πότης παίρνει τον δρόμο για την πόλη,
με το Γουρουνάκι, για να κάνει εκεί την
τύχη του.

Ένας σκύλος, ένα μαύρο περιστέρι κι ένα
καλλίφωνο κοράκι φεύγουν πικραμένα
να φτιάξουν τη δική τους πολιτεία: το
χωριό που ο καθένας μπορεί να είναι
όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει.

ΒΚΜ 08857 | Σελ. 392

ΒΚΜ 09873 | 144 σελ.

Χρήστος Μπουλώτης, εικ.: Φωτεινή
Στεφανίδη

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Εικ.: Άννα Μενδρινού

Το κίτρινο λεωφορείο
για την πατρίδα

Τρεις φορές κι έναν καιρό
σ’ έναν πλανήτη μακρινό

Αυτό το λεωφορείο δεν ήταν συνηθισµένο.
Ενώ ταξίδευε εδώ, έβλεπες απ҆ τα
παράθυρά του τόπους που λαχταρούσες.
Έτσι, πήρε ο κύριος Στέφανος την απόφαση
να ταξιδεύει με παιδιά µεταναστών.

Στον πλανήτη Αμυαλία οι κάτοικοι
μολύνουν το περιβάλλον και εξοπλίζονται
για να αλληλοεξοντωθούν. Ώσπου τα
παιδιά αποφασίζουν να δράσουν.

ΒΚΜ 08238 | 56 σελ.

ΒΚΜ 06613 | 88 σελ.

Ντομινίκ Ντεμέρ
Εικ.: Κωνσταντίνα Καπανίδου

Εικ.: Βασίλης Παπατσαρούχας

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Ιστορίες που κανένας
δεν ξέρει

Η καινούρια δασκάλα
 αφνικά, ακούστηκαν βήματα. Συνήθως
Ξ
οι δασκάλες μας περπατάνε βιαστικά.
Το άτομο, όμως, που κατευθυνόταν
τώρα προς την τάξη μας έμοιαζε λες
και είχε βγει σεργιάνι. Ήταν εκείνη, η
δεσποινίς Σαρλότ, το «σκουπόξυλο»…

Τρεις ιστορίες βγαλμένες μέσα από την
ελληνική παράδοση που μιλούν για
πανανθρώπινους καημούς και αλήθειες
αιώνιες.
Βραβείο Εστίας Τ. Τρανούλη
ΒΚΜ 05238 | 64 σελ.

ΒΚΜ 05615 | 72 σελ.

Η μυστηριώδης
βιβλιοθηκάριος

Κρις Ριντέλ, Πολ Στιούαρτ

Οι απίθανες περιπέτειες
του Χιούγκο Πέππερ

 δώ και τριάντα χρόνια, ένα χαρτάκι
E
καρφιτσωμένο στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημαρχείου λέει: «Ζητείται
βιβλιοθηκάριος». Η δεσπονίδα Σαρλότ,
έχει επιστρέψει, για να μεταμορφώσει τη
βιβλιοθήκη σε μαγικό θησαυροφυλάκιο!

Ποιος είναι ο μυστηριώδης διευθυντής
του Ινστιτούτου στην πλατεία
Πυγολαμπίδας; Ποια είναι η γάτα με το
ένα αυτί; Ο Χιούγκο Πέππερ μόλις γύρισε
από τη χώρα των Γιγάντων του Χιονιού
και έχει πολλά να μας πει!

ΒΚΜ 05616 | 72 σελ.

ΒΚΜ 07072 | 256 σελ.

Τέλεια!

Τζάννι Ροντάρι, εικ.: PEF
Μτφρ.: Μελίνα Καρακώστα

Όταν η επιχείρηση του θείου Μπεν
χρεοκοπεί, ο θείος δεν είναι πια ο
γνωστός, κεφάτος εαυτός του. Η γιαγιά
λέει ότι το Μαύρο Σκυλί έχει καθίσει
στην πλάτη του. Τα παιδιά ξεκινούν μια
μεταμεσονύχτια εκστρατεία να βρουν το
Μαύρο Σκυλί και να το διώξουν μακριά.

Χαμένος στην τηλεόραση
και άλλες ιστορίες σε τροχιά
Ιστορίες γεμάτες με χιούμορ και
σουρεαλισμό και με τη διεισδυτική ματιά
του συγγραφέα, που φαντάζεται τη ζωή
μας όπως μπορεί να είναι έπειτα από
πολλά χρόνια…

ΒΚΜ 09507 | 200 σελ.

ΒΚΜ 06410 | 200 σελ.

Ρόντυ Ντόυλ
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Χάρης Σακελλαρίου
Εικ.: Γιάννης Σμυρναίος

Γιώργος Σφήκας

Ένας ήρωας αλλιώτικος
Ο ήρωας αυτός δεν είναι απ҆ αυτούς που
τους γράφουν τα βιβλία της ιστορίας.
Δεν πολέμησε με τ҆ όπλο στο χέρι.
Κι ούτε ζήτησε δάφνες και παράσημα.
Κι όμως! Τα κατορθώματά του δε
θ҆αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα μυθιστόρημα
που περιγράφει τη ζωή μιας ομάδας
ανθρώπων που έζησαν στην Αττική
το 8000 π.Χ. Βασισμένος σε έγκυρες
παλαιοντολογικές πληροφορίες,
ο συγγραφέας μάς δίνει μια εικόνα της
προϊστορικής Αττικής.

ΒΚΜ 02039 | 96 σελ.

ΒΚΜ 01253 | 96 σελ.

Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου

Κατερίνα Τζωρίδου
Εικ.: Σπύρος Γούσης

Αττική 8000 π.Χ.

Τα δάκρυα του Kαραγκιόζη

Μπελάδες για τρεις

Η ζωή του Ευγένιου Σπαθάρη από
τότε που ήταν παιδί δοσμένη με
εξομολογητικό τόνο και ζεστασιά. Μια
αφορμή για γνωριμία με το θέατρο σκιών
και με μυθικά πρόσωπα του 20ού αιώνα.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ –
Βιβλία Γνώσεων

Ένας αγανακτισμένος κάδος
ανακύκλωσης, ένα κατατρομαγμένο
μολύβι και ένα απογοητευμένο αγόρι
αποφασίζουν να το σκάσουν και να
συνεργαστούν, για να δείξουν σε μια
πόλη τι σημαίνει ανακύκλωση.

BKM 11534 | 88 σελ.

ΒΚΜ 07134 | 192 σελ.

Φαμπρίτσιο Σιλέι, εικ.: Αντριάνο Γκον
Μτφρ.: Δήμητρα Δότση

Ελένη Τορόση, εικ.: Κίρστεν Λάβες

Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας
ταξιδεύει

Ένας παππούς σκέτος μπελάς!
Μα είναι τόσο τροµερός αυτός ο
παππούς; Η αλήθεια δεν είναι πάντα αυτή
που νοµίζουµε µε την πρώτη µατιά. Ίσως
ούτε και µε τη δεύτερη…

 Μελάνιος είναι ένα χταπόδι που
Ο
βαρέθηκε στη θάλασσα και ξεκίνησε
να διασχίζει την Ελλάδα. Παντού
γνωρίζει παράξενα όντα, μια πεισματάρα
σαρανταποδαρούσα, ένα κομπιουτεράκι
που δε θέλει να κάνει λογαριασμούς.

BKM 10856 | 176 σελ.

ΒΚΜ 03972 | 120 σελ.

Τα θέλω όλα δικά μου

Εικ.: Ελάιζα Τζάκσον

Ο κύριος και η κυρία Σμιρθ έχουν κάνει
τα πάντα για να εμπνεύσουν στον Πρώτο,
τον γιο τους, τις πραγματικές αξίες της
ζωής: την απληστία και τον εγωισμό.
Όμως εκείνος είναι ένα καλό παιδί. Μα
καλά, υπάρχει τέτοιο σχολείο;
Και βέβαια. Η Ακαδημία Όλα-Δικά-Μου.

Ιουλίτσα και Ρωμαίος

BKM 11632 NEO | 328 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Η Ιουλίτσα αισθανόταν το καβούκι της
τρομερά βαρύ. «Δε μου λες, μήπως
με κοροϊδεύεις;» ρώτησε η Ιουλίτσα
εκνευρισμένη και αυτή ήταν η πρώτη
κουβέντα τους. Κι έτσι ξεκίνησε μια
παράξενη φιλία.
ΒΚΜ 07219 | 96 σελ.

Κέιτ Σόντερς, μτφρ.: Φίλιππος
Μανδηλαράς, εικ.: Adam Stower

Λόρεν Τσάιλντ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Ο πόλεμος της Ιερής Σαρδέλας

Με αγάπη, Κλάρις Μπιν | Πού
έμπλεξες πάλι, Κλάρις Μπιν;

Τι συμβαίνει όταν ένα δεκάχρονο κορίτσι
μεταμορφώνεται σ
 ε γ άτα;
Πώς γίνεται έ να π
 αιδικό π
 άρτι ν
α
εξελιχθεί σ
 την κρισιμότερη μ
 άχη ε νός
γατοπόλεμου;

Ένα ελληνόπουλο, αναζητώντας τα ίχνη
του πατέρα του από τα χρόνια της
Κατοχής, φτάνει στο γερμανικό
στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μαουτχάουζεν…

 εια! Με λένε Κλάρις Μπιν. Δεν είμαι
Γ
μοναχοπαίδι, αλλά δεν μπορείτε να
φανταστείτε πόσες φορές θα ήθελα
να ήμουν! Μ҆ αρέσει να χαζεύω και
να μη σκέφτομαι τίποτα, αλλά αυτό
κάνει έξαλλη την κυρία Γουίλμπερτον,
η οποία μας έβαλε να κάνουμε ένα
διαγωνισμό παρουσίασης βιβλίων,
δηλαδή κάτι απίστευτα βαρετό. Όταν
όμως έμαθα πως υπάρχει έπαθλο,
εγώ και η Μπέτυ, η καλύτερή μου
φίλη, θέλουμε οπωσδήποτε να τον
κερδίσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς…

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 06105 | 200 σελ. | ΒΚΜ 06268 | 208 σελ.

ΒΚΜ 06447 | 264 σελ.

Καλλιόπη Σφαέλλου
Εικ.: Σπύρος Ορνεράκης

Για τον πατέρα

ΒΚΜ 00127 | 152 σελ.

www.patakis.gr
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Ê Δείτε στις σελ. 63 και 80.

 ναγραφή στον Τιμητικό πίνακα της ΙΒΒΥ
Α
για τη μετάφραση

Ευγένιος Τριβιζάς
Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

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

Βραβείο «ΤAΪMΣ»
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ΒΚΜ 00731 | 64 σελ.

Τζάνετ Φόξλυ, εικ.: Στιβ Ουέλς

Πίσκος Τρώγλης
Πολύ ψηλός για νάνος
 ι γίγαντες κρύβονται στην κορυφή
Ο
του όρους Μουρμούρα, μακριά από
τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Αλλά δεν είναι
όλοι τους θεόρατοι. Ο Πίσκος Τρώγλης
είναι τόσο μικροσκοπικός που όλοι τον
κοροϊδεύουν πως μοιάζει με άνθρωπο.
BKM 08483 | 272 σελ.

Παναγιώτα Χούτα,
Eικ.: Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου

Πέντε κόλπα μπας και γυρίσει
σπίτι ο μπαμπάς
 νομα: Ήρα. Σκοπός: Να γυρίσει
Ό
ο μπαμπάς στο σπίτι. Απεχθάνεται:
Να επισκεφτεί το καινούριο σπίτι του
μπαμπά, γιατί εκεί θα συναντήσει τους
παλιοκλέφτες μπαμπάδων.
ΒΚΜ 06744 | 88 σελ.

Αύγουστος Κορτώ (κατά κόσμον
Πέτρος Χατζόπουλος)
Eικ.: Δέσποινα Καραπάνου

Λίτσα Ψαραύτη
Εικ.: Γιάννης Λεκκός

Κορνήλιος Κρικ

Ένα μαγικό βέλος αποκτάει μιλιά και
διηγείται… Πώς έγινε ο κόσμος… Γιατί το
ουράνιο τόξο ανέβηκε στον ουρανό…
Πού είναι το νησί της Πεντάμορφης…

Οι τελευταίοι ήρωες

Ακόμα ένα άλυτο μυστήριο βασανίζει
τα ζώα. Και αυτή τη φορά ο μόνος που
μπορεί να το λύσει είναι ο Κορνήλιος
Κρικ, ο διασημότερος σκίουρος
ντετέκτιβ όλου του δάσους. Ίσως κι όλου
του κόσμου. Μαζί με την αγαπημένη του
βοηθό πυγολαμπίδα Μάρθα, φυσικά…

ΒΚΜ 00689 | 112 σελ.

Εικ.: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Κορνήλιος Κρικ, σκίουρος
ντετέκτιβ - Όλες οι ιστορίες

Τα δάκρυα της Περσεφόνης
Δύο ανήσυχα παιδιά. Ένα άγαλμα. Κι ο
αρχαίος μύθος της Δήμητρας και της
Περσεφόνης. Ασυνήθιστα φαινόμενα
συμβαίνουν όσο το άγαλμα βρίσκεται
κρυμμένο…

Τώρα οι τέσσερις ιστορίες κυκλοφορούν
σε έναν συλλεκτικό τόμο.

Η εξαφάνιση της Nτόροθυ
Σνοτ

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ |
Αναγραφή στον Τιμητικό Πίνακα της ΙΒΒΥ

Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 01104 | 128 σελ.

Ο στοιχειωμένος πύργος της
Oύρσουλα ντε Φλαφ
Το καταραμένο περιδέραιο της
Νιαουφερτίτης
Έγκλημα στο Tούνδρα Eξπρές

Εικ.: Μαρίνα Μαρκολίν

Τάλως, ο χάλκινος γίγαντας
της Κρήτης
 να γοητευτικό και πρωτότυπο παραμύθι
Έ
για τον Τάλω, το χάλκινο γίγαντα που
φυλούσε την Κρήτη τον καιρό του Μίνωα.
Ο μεγάλος σεισμός της Σαντορίνης και η
φυγή του Θησέα με τη Φαίδρα στην Αθήνα
θα είναι το τέλος μιας εποχής.

ΒΚΜ 06417 | 568 σελ. | ΒΚΜ 04713 |
176 σελ. | ΒΚΜ 05549 | 152 σελ. | ΒΚΜ 06106 |
152 σελ. | BKM 07855 | 144 σελ.

Ê

ΒΚΜ 05843 | 152 σελ.
Στη σειρά κυκλοφορούν επίσης:

ΒΚΜ 00361 | 176 σελ.

Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου,
εικ.: Παντελής Καλιότσος |
Ξανθίππου 5 | ΒΚΜ 02868 |
112 σελ.

Κρις Ριντέλ, Πολ Στιούαρτ,
μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς |
Οι απίθανες περιπέτειες του
Φέργκους Κρέιν | ΒΚΜ 06246 |
232 σελ.

Έριχ Καίστνερ, εικ.: Βάλτερ Τράιερ,
μτφρ.: Ρένα Καρθαίου, Μάριος
Λάκων-Στελλάκης | Ο Αντώνης
και η Κουκκιδίτσα | ΒΚΜ 00133 |
176 σελ. | μτφρ.: Άλκη Κ. Γουλιμή
| Ο Αιμίλιος και οι ντέτεκτιβ |

Λογοτεχνικό Βραβείο | Βραβείο
Παιδικού Βιβλίου Δυτικής
Σκανδιναβίας | ΕΠΑΙΝΟΣ Γιάνους
Κόρτσακ | ΒΚΜ 06016 | 184 σελ.
Παναγιώτης Τσιρίδης, εικ.: Κωστής
Παπαδόπουλος | Εδώ Παύλος |
ΒΚΜ 06951 | 80 σελ.

Αντρί Σνερ Μάγκνασον, εικ.:
Λίλα Καλογερή, μτφρ.: Φίλιππος
Μανδηλαράς | Τα παιδιά του
γαλάζιου πλανήτη | Έπαινος
Green Earth Book | Ισλανδικό

Αλεξάνδρα Μπίζη | Κλώνη Κλου,
η μάγισσα με τα δώρα | ΒΚΜ
12027 | 192 σελ.
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Σπύρος Γιαννακόπουλος | Το
αγόρι που πετάει | ΒΚΜ 12057 |
144 σελ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | Συλλογή περιστέρια 9+

Συλλογή
περιστέρια

9+

ΒΚΜ 11251 | 168 σελ.

BKM 11631| 96 σελ.

ΒΚΜ 01156 | 200 σελ.

BKM 11192 | 152 σελ.

Άντρη Αντωνίου

Αγγελική Βαρελλά

Πού πήγε το γέλιο σου, Ορσαλία;

Αρχίζει το µατς

Κρατικό Βραβείο Κύπρου

Μέσα από την ιστορία του µικρού
Φώτη προβάλλουν τα ρεκόρ και τα
µεγάλα ονόµατα του στίβου και του
ποδοσφαίρου. Με κέφι και πικρό
συχνά χιούµορ δίνεται η εικόνα που
παρουσιάζει στις µέρες µας το αθλητικό
ιδεώδες.

BKM 11387 | 64 σελ.

ΒΚΜ 00842 | 132 σελ.

Ζωή ανάποδα

Ο Θεός αγαπά τα πουλιά

Η Ζωή είναι 12 ετών και ζει με την
πεντάχρονη αδελφή της στο σπίτι της
μητέρας της, αναπολώντας τις στιγμές
που ήταν όλοι μαζί –και ο μπαμπάς–
μια οικογένεια. Σύντομα όμως όλα θα
αλλάξουν… Πολύ όμορφα δοσμένο το
θέμα του διαζυγίου.

 νας κουρασµένος πελαργός
Έ
προσγειώνεται ανώµαλα σε µια γειτονιά
της Αθήνας. Ο πελαργός τραυµατίζεται
πέφτοντας δίπλα σ҆ ένα… γηροκοµείο
και γίνεται σύµβολο στοργής και
συνεργασίας ανάµεσα στα παιδιά
του γειτονικού σχολείου και στους
ηλικιωµένους.

Όταν ο δεκάχρονος Σόλωνας χάνει
τη δίδυμη αδελφή του Ορσαλία,
οι ισορροπίες στην οικογένειά του
κλονίζονται. Ένα ευαίσθητο, προσεκτικά
δουλεμένο μυθιστόρημα απώλειας που
προβληματίζει και συγκινεί.

BKM 11631| 96 σελ.

ΒΚΜ 04257 | 168 σελ.

Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

Με το χαµόγελο στα χείλη

Ένας παράξενος ταξιδιώτης

Το χρονικό του 1940, ιδωµένο µέσα
από τα µάτια του µικρού Παύλου, που
έζησε συγκλονιστικές στιγµές µε τον
δυναµισµό της παιδικής του ηλικίας,
µέσα στις δύσκολες ώρες ενός πολέµου
που ξεκίνησε µε το χαµόγελο στα χείλη.

 ταν μια παγερή νύχτα του Γενάρη.
Ή
Ψυχή δεν κυκλοφορούσε στον δρόμο
και το πανδοχείο ήταν άδειο και κλειστό.
Περασμένα μεσάνυχτα ο πανδοχέας
άκουσε να του χτυπούν την πόρτα.
Σηκώθηκε από το κρεβάτι απρόθυμα…

ΒΚΜ 06107 | 256 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ: 07144 | 72 σελ.

Ζωή Βαλάση, εικ.: Βάσω Ψαράκη

Αναστασία Βασιλοπούλου, Μιχάλης
Τσαμπαλίκας

Επανάσταση ονείρων

Λάβετε θέσεις!

« Φίλοι µου, εδώ στην Παραµυθοχώρα
δεν έχουµε ζωή. Κανείς δεν
ενδιαφέρεται για µας. Τα παιδιά ή θα
κάνουν αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά,
µουσική, κολυµβητήριο, υπολογιστές
και φροντιστήριο ή θα βλέπουν
τηλεόραση».

Με λένε Σπύρο. Μένω στον Μαραθώνα.
Σήμερα, 27 Μαρτίου του 1896, γέμισε ο
Μαραθώνας κόσμο! Ολυμπιακοί αγώνες,
λένε. Ο πρώτος μαραθώνιος. Πρέπει
οπωσδήποτε να δω τον αγώνα. Ποιος θα
κερδίσει; Εγώ λέω ο συνονόματός μου, ο
Σπύρος, ο Σπύρος ο Λούης.

ΒΚΜ 05109 | 128 σελ.

ΒΚΜ 10267 | 192 σελ.

www.patakis.gr
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Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή

Ο µικρός µπουρλοτιέρης

Ο Ζόλος και ο θησαυρός του
νησιού

 να µυθιστόρηµα που ζωντανεύει µε
Έ
τρόπο γλαφυρό στιγµές από τον αγώνα
των Ελλήνων για τη λευτεριά τους.
Η θάλασσα για τον Μικρό Μπουρλοτιέρη,
γίνεται ο χώρος που θα µπορέσει
ο ίδιος να προσφέρει τον αγώνα του
στην απελευθέρωση.

Η Αφροδίτη δε θα ξεχάσει ποτέ αυτές τις
διακοπές στην Κεφαλλονιά. Μια μεγάλη
περιπέτεια περιμένει την παρέα. O Ζόλος,
µοιάζει να τρέχει µέσα στον χρόνο για
να συναντήσει τα παιδιά και να τους
αποκαλύψει θαµµένα µυστικά.

ΒΚΜ 00565 | 240 σελ.

ΒΚΜ 10177 | 200 σελ.

Άννα Γκέρτσου-Σαρρή

Τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου

Το κόκκινο της Ανατολής

Ένα συναρπαστικό µυθιστόρηµα
στις σελίδες του οποίου παλεύουν
οι άνθρωποι µε τη χιονοθύελλα των
Άλπεων, ο ελεύθερος κόσµος µε τους
ναζί και τα περίφηµα σκυλιά του Αγίου
Βερνάρδου αγρυπνούν κι έχουν τον
τελευταίο λόγο…

Στις πλαγιές του Κίσσαβου, μια μικρή
πολιτεία μεγαλουργεί στα χρόνια της
Tουρκοκρατίας. Ξένοι περιηγητές την
επισκέπτονται. Αλλά ο Χρόνης θα
αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο άφιξης
του μεσιέ Λεκλέρ στα Αμπελάκια: Το
μυστικό του Κόκκινου της Ανατολής.

ΒΚΜ 00921 | 184 σελ.

BKM 10041 | 176 σελ.

Γιώργος Γρηγοράκης

Τέλος δεν έχει η αγάπη

Η φούσκα

Το καλοκαίρι φτάνει. Μια σχολική χρονιά
τελειώνει. Τα παιδιά θα χωρίσουν.
«Τέλος» γράφει ο Φώτης στον πίνακα.
Ο Σπύρος όµως συµπληρώνει: «Ζήσαµε
µαζί µια χρονιά, αγαπηθήκαµε και
τέλος η αγάπη δεν έχει». Ένα γλαφυρό
µυθιστόρηµα για παιδιά.

Ποδηλατάδες και σκεϊτάδες ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να ξεσκεπάσουν την
υπόθεση του κλεμμένου κειμηλίου του
εντυπωσιακού μουσείου της Διαλεχτής.
Ενός κειμήλιου τόσο σπάνιου και
ακριβοθώρητου που δεν πρέπει να το δει
κανείς…

ΒΚΜ 03938 | 208 σελ.

ΒΚΜ 09926 | 264 σελ.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη

Παιχνίδι χωρίς κανόνες
Η ζωή και τα προβλήµατα των Ελλήνων
και των άλλων µεταναστών στη Γερµανία
µέσα από τα όνειρα, τις δυσκολίες, τις
απογοητεύσεις και τους αγώνες του
νεαρού Βαγγέλη.
ΒΚΜ 00146 | Σελ. 244

Πριν από το τέρµα

Αγγελική ∆αρλάση

Ο κόσµος του ποδοσφαίρου και οι
σκοτεινές πτυχές του µέσα από την
περιπέτεια τριών νεαρών παιδιών που
έχουν πάθος για την µπάλα.

Ονειροφύλακες
Άραγε υπάρχει κανείς που φυλάει
τα όνειρά µας; Μπορεί να υπάρχουν
ονειροφύλακες, µε µεγάλα και δυνατά
φτερά, για να ταξιδεύουν τα όνειρά µας
ψηλά; Η Έρση έχει µικρά κι ασθενικά
φτερά. Θα τα καταφέρει;

ΒΚΜ 00306 | 200 σελ.

Κρατικό Βραβείο
ΒΚΜ 05099 | 184 σελ.

Εµένα µε νοιάζει

Οι Ονειροφύλακες και ο φάρος
των ονείρων

Ένας ευαίσθητος δάσκαλος κινητοποιεί
τους µαθητές του να προστατέψουν τη
φύση από τη ρύπανση ενός εργοστασίου.

Η Χώρα των Ονειροφυλάκων
πολιορκείται από αόρατους εχθρούς κι
οι Ονειροφύλακες, που δεν έχουν άλλη
επιλογή παρά να αγωνιστούν ενάντια
στο Φόβο και σε ό,τι σκοτώνει τα όνειρα.
Μια συναρπαστική, αλληγορική ιστορία
για το δικαίωμα στο όνειρο.

Τιµητικό δίπλωµα της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα
(ΙΒΒΥ) |
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 00505 | 176 σελ.

ΒΚΜ 08855 | 272 σελ.
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Ελένη ∆ικαίου

Παντελής Καλιότσος

Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην
Πέλλα

Η µύγα

Βραβείο ∆ήµου Αθηναίων

Η ∆ηµοκρατική ∆ικτατορία του Προκόπη
του Καλλιγράφου, όπου η άψογη
διατύπωση των κειµένων αποτελεί θεσµό
υψίστης σηµασίας, θα έρθει σε πολεµική
σύρραξη µε τη ∆ικτατορική ∆ηµοκρατία
του Αλλήθωρου Θεοδοσόφ, ο οποίος δε
συγχωρεί τέτοια… λάθη.

ΒΚΜ 00843 | 192 σελ.

ΒΚΜ 01155 | 112 σελ.

Τα κοριτσάκια µε τα ναυτικά

Τα ξύλινα σπαθιά

 ίναι η αληθινή ιστορία µιας οικογένειας.
Ε
Μπροστά από τα δίδυµα κοριτσάκια, το
Κατινάκι και τη Μαρίτσα, περνάνε όσα
σηµάδεψαν το λαό της Ιωνίας, από τις
ευτυχισµένες µέρες ως το αναγκαστικό
ρίζωµα στους προσφυγικούς συνοικισµούς.

Ένα αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών
είναι ο πόλεµος… Αλλά µήπως µέσα
από αυτό το παιχνίδι µαθαίνουν να µην
πιστεύουν στην ειρήνη; Κανένας πόλεµος
δεν µπορεί να είναι καλός – ακόµα και
αυτός που παίζεται µε ξύλινα σπαθιά.

Έπαινος Ένωσης Σμυρναίων

ΒΚΜ 01156 | 200 σελ.

Μια βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
γραµµένη µε γνώση της ιστορίας. Μια
έξοχη περιγραφή των προσωπικών
στιγµών του ανθρώπου που άλλαξε τη
µοίρα του κόσµου.

Ê Δείτε και στη σελίδα 72.
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ΒΚΜ 03811 | 128 σελ.

Ντέμπορα Έλλις

Πατέρας και γιος

Στον αγώνα για το ψωμί

Ο πατέρας, ένας αγράμματος εργάτης,
περιμένει από τον γιο του να μάθει και
ν' αγαπήσει ό,τι αυτός δεν μπόρεσε: τα
γράμματα. Αυταρχικός στο ρόλο του
πατέρα, ο κυρ Θύμιος προκαλεί την
αντίδραση του μικρού Αργύρη.

Η Παρβάνα αγωνίζεται στα όρια της
σωματικής και ψυχικής αντοχής της να
επιβιώσει μέσα σε σκληρές συνθήκες και
να κρατήσει ζωντανούς τους δικούς της.
Ο αγώνας της Παρβάνα δεν έχει τίποτε το
ηρωικό, είναι ο αγώνας για το ψωμί.

ΒΚΜ 01485 | 208 σελ.

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου

Ένα σακί µαλλιά

Το κρυμμένο εργοστάσιο των
παιχνιδιών

Λένε συνήθως στις ιστορίες ότι «πρόσωπα
και γεγονότα είναι φανταστικά και δεν
έχουνε σχέση µε την πραγµατικότητα».
Όµως η ιστορία σ҆ αυτό το βιβλίο είναι
αληθινή ιστορία, είναι το ωραιότερο
δοξαστικό που έχει γραφτεί για τη φιλία.

 άθε Πρωτοχρονιά εκατομμύρια παιδιά
Κ
περιμένουν τον Αϊ-Βασίλη να τους φέρει
τα δώρα τους. Εκατομμύρια, όμως, είναι κι
εκείνα τα παιδιά που δεν παίρνουν δώρο
καμία άλλη μέρα του χρόνου. Γιατί, άραγε;

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 01702 | 192 σελ.

BKM 09066 | 168 σελ.

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Η σφεντόνα του ∆αβίδ

Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι

 µικρόσωµος ∆αβίδ, έχοντας για
O
µοναδικό του όπλο µια σφεντόνα,
εξόντωσε τον σιδερόφρακτο γίγαντα
Γολιάθ. Πώς γίνεται αυτό το θαύµα; Aν
έχεις για σύµµαχό σου το ∆ίκιο και την
Aλήθεια, µπορεί να χάσεις µερικές µάχες,
τελικά όµως θα κερδίσεις τον πόλεµο.

Βραβείο Διαβάζω

Η ζωή του Τζέρι και της οικογένειάς του,
που ήρθαν ως οικονοµικοί µετανάστες
στην Ελλάδα. Ένα «καφέ αηδιαστικό
µπαλάκι» από λάσπη το οποίο πέταξε
ο µικρός Τζέρι κατά λάθος έγινε η αιτία
να περάσουν πολλά δεινά, αλλά και η
αφορµή η ζωή τους να αλλάξει όψη.

ΒΚΜ 04250 | 216 σελ.

ΒΚΜ 04806 | 160 σελ.

Παίξε το ανάποδα

Ελένη Κατσαμά

 εξαφάνιση του µπαµπά, οικογενειακά
Η
µυστικά και ο κόσµος της µουσικής
βιοµηχανίας αποτελούν τα συστατικά
µιας περιπέτειας µυστηρίου. Η λύση
βρίσκεται σε έναν παλιό δίσκο βινυλίου,
αρκεί… να τον παίξεις ανάποδα.

Σαν τα χελιδόνια
 ιστορία ενός παιδιού, του Δημήτρη,
Η
που κοντά στον παράξενο παππού του
γνωρίζει τη μαγεία του κόσμου, της
θάλασσας και της ζωής. Δίπλα στην
Αντέλ, τη μικρή Τσιγγάνα, υποψιάζεται
την αγάπη.

Βραβείο αστυνοµικού της Γ. Λ. Σ. | Έπαινος
ΕΒΓΕ για το εξώφυλλο του Στέφανου Ρόκου

Βραβείο Ένωσης ΣυγγραφέωνΕικονογράφων Παιδικού Βιβλίου

ΒΚΜ 06205 | 144 σελ.

ΒΚΜ 02021 | 72 σελ.

www.patakis.gr
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Κρατικό Βραβείο | Βραβείο
Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
| Βραβείο ∆ιαβάζω

Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 04343 | 144 σελ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | Συλλογή περιστέρια 9+
Ελένη Κατσαμά

Μάνος Κοντολέων

Το σκλαβάκι της Κνωσού

∆οµήνικος

Η ζωή στο παλάτι, ιδωμένη μέσα από τα
μάτια ενός μικρού σκλάβου την εποχή
της πτώσης του μινωικού πολιτισμού, των
πολέμων, των μετακινήσεων πληθυσμών
και των φυσικών καταστροφών: Μια
εικόνα καθ҆ ομοίωση της κοινωνίας μας.

Ο ∆οµήνικος, ένα δωδεκάχρονο αγόρι,
ψάχνοντας για το φάρµακο που θα
γιατρέψει τον πατέρα του, θα ξεκινήσει
ένα παράξενο ταξίδι. Θα γνωρίσει
πλάσµατα αλλόκοτα και θα έρθει σε
επαφή µε τις µεγάλες αξίες της ζωής.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Αναγραφή στον Τιµητικό πίνακα της ΙΒΒΥ

BKM 11251 | 168 σελ.

ΒΚΜ 00724 | 136 σελ.

Σταμάτης Κεσόγλου

Τα φαντάσµατα της σοφίτας

Η γη της Λόρνας
Ένα μπαλόνι ταξιδεύει. Όταν θα φτάσει
στο φεγγάρι, μια ολόκληρη πολιτεία θα
ξεπηδήσει. Κι οι γήινοι κάτοικοί της θα
περπατάνε κάνοντας βήματα στον αέρα.
Μέχρι που η Λόρνα, θα κοιτάξει από το
τηλεσκόπιο τον γαλάζιο πλανήτη Γη…

Ο ∆οµήνικος και η Άννα ζουν σ҆ ένα
διαµέρισµα του πέµπτου ορόφου. Στην
ταράτσα υπάρχει ένα δωµατιάκι – η
«σοφίτα µας», όπως τη λένε. Εκεί τα δύο
αδέρφια και ο φίλος τους ο Ορέστης
περνούν κάποιες ώρες του ελεύθερου
χρόνου τους…

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 01599 | 144 σελ.

ΒΚΜ 09498 | 192 σελ.

Τη μέρα που θα ’ρθουν τα
αγριοπερίστερα

Διονύσης Λεϊμονής

Ο Βάσος είναι ένα μοναχικό και
ονειροπόλο παιδί 12 χρονών που ζει με
τη μαμά του στην Αθήνα, ενώ δεν έχει
γνωρίσει ποτέ τον μπαμπά του. Τι θα
συμβεί όταν μια μέρα αυτός εμφανιστεί;

Καλοκαίρι στα Κύθηρα και ένα μυστήριο
άλυτο από χρόνια. Καλοστημένη
περιπέτεια όπου μια παρέα παιδιών
ψάχνει να βρει το δέκατο έβδομο κιβώτιο
από τον θησαυρό του Έλγιν.

BKM 10889 | 192 σελ.

ΒΚΜ 09476 | 112 σελ.

Νένα Κοκκινάκη

Το τέταρτο αλογάκι

Παραμύθια
από την ιστορία μας

Το τέταρτο αλογάκι που απόμεινε στον
βυθό των Αντικυθήρων, θέλει να βρει η
παρέα που αναζητούσε το δέκατο έβδομο
κιβώτιο από το ναυάγιο του Έλγιν. Έτσι
ξεκινάει ένα παιχνίδι σκέψης και γνώσης
για ένα ναυάγιο που έχει χαρακτηριστεί
«Τιτανικός της αρχαιότητας».

Το δέκατο έβδομο κιβώτιο

Δέκα ιστορίες που διαδραματίζονται
στην αρχαιότητα, όπου εμφανίζονται
στην καθημερινή τους ζωή
προσωπικότητες όπως ο Θεμιστοκλής,
ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Αλκιβιάδης
και ο Μέγας Αλέξανδρος.
BKM 11790 NEO | 80 σελ.

Ετοιμάζεται: Tα χέρια της θεάς

Άννα Κοντολέων

Ρικ Λέντυ, μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Οι εφτά ζωές του Κόμπου

Στέφεν Κάρρυ

 Κόμπος, έχει εφτά ζωές – όπως όλοι
Ο
οι γάτοι. Μόνο που στην περίπτωση
του Κόμπου ίσως να είναι λίγες για
να μπορέσει να χαρεί όλα εκείνα τα
ξεκαρδιστικά που συμβαίνουν στην
οικογένεια που μαζί της ζει…

Με θέληση και πίστη

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

BKM 11796 NEO | 144 σελ.

Στην ηλικία των 29, έβαλε τη σφραγίδα
του στην ιστορία του αθλήματος, και το
έκανε με τον δικό του τρόπο. Είχε δείξει
σε κάθε αδύνατο παιδί ότι μπορεί να
κάνει μεγάλα όνειρα.

ΒΚΜ 08008 | 240 σελ.

Μάνος Κοντολέων

Ζουλφί Λιβανελί
Mτφρ.: Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης

Το 33

Τα παιδιά του Τελευταίου Νησιού

Τι διαδραµατίζεται µέσα στην οικογένεια
λίγο πριν από την οριστική ρήξη; Ποιες
είναι οι αντιδράσεις των τεσσάρων
µελών και πώς βιώνουν τα γεγονότα
ο καθένας χωριστά; Ένα αφήγηµα που
διακρίνεται για την ειλικρίνεια και την
τόλµη του.

Η γαλήνη της μικρής κοινωνίας στο
ειδυλλιακό Τελευταίο Νησί βασίζεται στην
απλότητα. Όλα θα ανατραπούν με τον
ερχομό ενός ανθρώπου που εκμεταλλεύεται
τις αδυναμίες των κατοίκων.
BKM 10917 | 184 σελ.

ΒΚΜ 00429 | 96 σελ.
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Αστυνομικές περιπέτειες από τη μετρ του είδους!

Tζιλ Λιούις
Mτφρ.: Mάρα Mοίρα

Τα άλογα της πράσινης κοιλάδας

Ψαραετός

 Κωνσταντίνος επισκέπτεται το θείο
Ο
του στη Γαλλία. Το σπίτι βρίσκεται δίπλα
σε έναν ιππικό όμιλο και ο Κωνσταντίνος
επιδίδεται στο αγαπηµένο του σπορ.
Όµως η απόπειρα δολοφονίας εναντίον
ενός ολυµπιονίκη σπέρνει τον πανικό.

Δυο παιδιά σώζουν έναν ψαραετό και
στη συνέχεια τον παρακολουθούν από
τον υπολογιστή τους στο ταξίδι του
για την Αφρική. Όταν θα πληγωθεί, θα
κινητοποιηθεί μια ολόκληρη κοινότητα
για να τον σώσει.

ΒΚΜ 07339 | 128 σελ.

ΒΚΜ 08383 | 240 σελ.

Το κλεμμένο βιολί

Γκρέγκορυ Μαγκουάιρ
Mτφρ.: Μαντώ Λασκαράτου

Λίνα Λυχναρά

Ο Αλιόσα Μποροντίν, ένας μουσικός
παιδί-θαύμα που φιλοξενείται στη βίλα του
εφοπλιστή Γουναρόπουλου, καταγγέλλει στον
αστυνόμο Ζαφείρη την κλοπή ενός βιολιού
Στραντιβάριους. Μια σειρά από εγκληματικές
πράξεις που ακολουθούν, θα αποκαλύψουν
μια ιστορία πάθους και σκοτεινών
συμφερόντων αλλά και έναν μεγάλο έρωτα.
ΒΚΜ 08382 | 192 σελ.

Ο καλός ψεύτης
Τρία παιδιά την εποχή της γερμανικής
κατοχής. Συναγωνίζονται στο ποιος
θα πει τα μεγαλύτερα ψέματα,
ανακαλύπτοντας τη μεγαλύτερη αλήθεια:
η ανθρωπιά μπορεί να νικήσει το μίσος.
ΒΚΜ 12172 | 128 σελ.

Το μυστικό του παλιού
αρχοντικού

Λ.Σ. Μάθιους, μτφρ.: Νίκος Γάσπαρης

Σε ένα νησί των Κυκλάδων συμβαίνουν
περίεργα πράγματα, και ο αστυνόμος
Ζαφείρης έχει να λύσει μια από τις πιο
σκοτεινές υποθέσεις. Ο θάνατος της
Άναμπελ Τίνκερ, γκουβερνάντας του
μικρού Γιάννη στο παλιό αρχοντικό, ήταν
άραγε δυστύχημα ή δολοφονία;

 αδερφός µου, ο Τοµ, ήταν άρρωστος.
Ο
Τόσο άρρωστος, που δεν ήξεραν αν θα
γινόταν καλά. Αλλά για µένα και τον Τοµ
το χειρότερο ήταν ότι ήθελαν να διώξουν
το σκυλί µας. Για να αποφύγουν τη µόλυνση,
λέει. Όµως ο Τοµ δε θα γινόταν καλά.

Ένα σκυλί για µια ζωή

ΒΚΜ 06580 | 176 σελ.

ΒΚΜ 08758 | 168 σελ.

Το παιδί με τα δύο πρόσωπα

Μάνφρεντ Μάι
Mτφρ.: Σαμπρίνε Καρέλλου

Ο αστυνόμος Μίλτος Ζαφείρης
θα προσπαθήσει να ανακαλύψει
ένα εξαφανισμένο παιδί, τον
Κωνσταντίνο. Ένα σατανικό παιχνίδι
έχει στηθεί και ο ήρωας αναγκάζεται
να γίνει το «παιδί με τα δύο πρόσωπα».

Μόνο ποδόσφαιρο στο µυαλό;
Ο Φίλιππος αγαπάει µε πάθος το
ποδόσφαιρο και η οµάδα του βρίσκεται
σε φόρµα. Και µε την Κατερίνα τα
πράγµατα εξελίσσονται καλά. Ξαφνικά,
σε έναν πολύ σηµαντικό αγώνα ο Φίλιππος
κάνει τη µια γκάφα µετά την άλλη…

ΒΚΜ 09897 | 256 σελ.

Επίσης κυκλοφορεί:
Μια σκιά στο παράθυρο | ΒΚΜ 12329 | 272 σελ.

ΒΚΜ 02590 | 128 σελ.

Επικίνδυνη αναζήτηση

Φίλιππος Μανδηλαράς

Αυτή τη φορά η συγγραφέας μάς εισάγει
στον κόσμο των χωριών SOS, εκεί όπου
περισσεύει η τρυφερότητα και η αγάπη,
αλλά ταυτόχρονα φωτίζει τη σκοτεινή
πλευρά του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
εκεί όπου παραμονεύει, κυρίως για τα
παιδιά, το ψέμα και η εκμετάλλευση.

Ο ολυµπιονίκης που έβλεπε τα
ψάρια να περνούν

ΒΚΜ 10704 | 224 σελ.

ΒΚΜ 04661 | 104 σελ.

Διπλό χτύπημα

Ο Άγιος Βασίλης είµαι εγώ,

Η θαυµαστή και παράδοξη ιστορία του
ολυµπιονίκη Θεαγένη από τη Θάσο (5ος
αι. π.Χ.). Μια ανατρεπτική ιστορία γεµάτη
πάθη, απρόοπτα και παράλογα…

Μαθητές από όλη την Ελλάδα πρόκειται
να λάβουν µέρος στο Φεστιβάλ
Μαθητικού Θεάτρου. Κάποιοι από
αυτούς θα βρεθούν σε κίνδυνο, αφού µια
ρατσιστική οργάνωση προετοιµάζει ένα
διπλό χτύπηµα µε στόχο τους ίδιους και
την καθηγήτριά τους.

εσύ κι όλοι αυτοί που έχουν καρδιά
να αγαπάνε
Μια αναδροµή στην ιστορία της µορφής
του Άγιου Βασίλη ανά τον κόσµο, µέσα
από µια περιπέτεια µε χιούµορ, και καλά
κρυµµένα µυστικά.
ΒΚΜ 06592 | 128 σελ.

ΒΚΜ 11225 | 232 σελ.

www.patakis.gr
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Μελλόντια, το κορίτσι που
γεννήθηκε στο μέλλον

Φίλιππος Μανδηλαράς

Ο μεγάλος ίσκιος Η ιστορία του
τσιγγάνικου λαού σαν παραμύθι

Ταξιδεύοντας με το Πλάσμα του Χρόνου,
έρχεται στον κόσμο η Μελλόντια, στο
3002 μ.Χ. Μόλις όμως η οικογένεια γυρνά
πίσω στο 1992 μ.Χ., διαπιστώνουν ότι η
Μελλόντια δεν είναι ένα συνηθισμένο
μωρό…

Ένα μοναδικό βιβλίο που μιλάει για την
ιστορία των Τσιγγάνων μέσα από ιστορίες
και παραμύθια. Και ένα χρονολόγιο στο
τέλος.
BKM 08237 | 216 σελ.

ΒΚΜ 05750 | 192 σελ.

Διάφοροι συγγραφείς (την ιστορία για την
Ελλάδα έχει γράψει ο Φ. Μανδηλαράς)

Ειρήνη Μάρρα

Το άδειο µπουκάλι

Μτφρ.: Ιωάννα Μεϊτάνη

Ζουν σε πέντε ηπείρους και σε 16 χώρες,
αυτά τα παιδιά όµως έχουν ένα κοινό:
είναι όλα ξετρελαµένα µε το ποδόσφαιρο!

 ο άδειο µπουκάλι κρύβει ένα µεγάλο
Τ
µυστήριο. ∆ύο αδέρφια µαζί µε τη
µητέρα τους στα χρόνια της Κατοχής.
Ο Παντελής καταλαβαίνει πολλά. Μα
ο µικρός Γιώργος δεν καταλαβαίνει
καθόλου γιατί γίνεται πόλεµος…

ΒΚΜ 06956 | 376 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Όλη η Γη µια µπάλα Ιστορίες
ποδοσφαίρου απ’ όλο τον κόσµο

ΒΚΜ 01930 | 176 σελ.

Σοφία Μαντουβάλου

Μια ιστορία για δύο…

Η δασκάλα που το κεφάλι της
έγινε καζάνι

Στους Αέρηδες, σ҆ ένα καμαράκι μιας
μεγάλης αυλής, ζει η κυρα-Μαρία με την
κόρη της, τη Ρηνιώ. Ζούνε ευτυχισμένες
ως τη στιγμή που το παιδί μαθαίνει πως
η κυρα-Μαρία δεν είναι η αληθινή του
μητέρα. Μία τρυφερή ιστορία για την
υιοθεσία από μια σπουδαία συγγραφέα.

 ταν µια ιδέα σφηνώνεται στο κεφάλι
Ό
της κυρίας Βάσως, τα πράγµατα γίνονται
πολύ δύσκολα. Έτσι έγινε και τότε που
της µπήκε η ιδέα πως οι µαθητές της
πρέπει να γίνουν οι πιο χαρούµενοι, οι
πιο υπεύθυνοι µαθητές του σχολείου…

ΒΚΜ 09100, | 192 σελ.

ΒΚΜ 06127 | 144 σελ.

Ο δάσκαλος
με τα όνειρα στα μάτια

Μάικλ Μορπούργκο

Πετάει ο δάσκαλος; Πετάει! απαντούν
οι μαθητές του κυρίου Αργύρη
Χρυσού. Δημοκρατία στην τάξη.
Πετάνε οι μαθητές; Πετάνε! απαντάει
ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια και
με συνεργάτες τα «παιδιά» του κάνει τα
όνειρά τους πράξη.

 σακούλα δεν έπλεε ήρεμα στο ποτάμι·
Η
στριφογύριζε μόνη της. Κάτι υπήρχε που
κλαψούριζε τρομοκρατημένο. Ο Πάτρικ
δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Βούτηξε
στο ποτάμι. Για τον Φιλαράκο, η σωτηρία
από το ποτάμι ήταν μόνο η αρχή μιας
ζωής γεμάτης περιπέτειες.

ΒΚΜ 09490 | 320 σελ.

ΒΚΜ 06961 | 152 σελ.

Το φάντασμα του μαυροπίνακα

Μτφρ.: Nτίνα Γεωργούλια

Παίζοντας με το χιούμορ και το
παράλογο, η συγγραφέας, γίνεται
συνεργός στην επιχείρηση καινοτομία,
δημοκρατία και φαντασία στην
εκπαίδευση μέσα από τη λογοτεχνία.

Το άλογο του πολέμου

Γεννημένος δρομέας

Μια αληθινή φιλία και μια υπόσχεση
ανάμεσα σ҆ ένα αγόρι, τον Άλμπερτ,
κι ένα άλογο, τον Τζόι, που τα χώρισε
ο πόλεμος. Η οδύσσεια του Τζόι μέσα
στη δίνη του πολέμου. Θα μπορέσει να
ξαναβρεί τον αγαπημένο του κύριο;

ΒΚΜ 10670 | 192 σελ.

ΒΚΜ 08018 | 180 σελ.

Βούλα Μάστορη

Σοφία Νέμα

Τ’ αυγουστιάτικο φεγγάρι

Ο Θεράπων και
η στοιχειωμένη βίλα

Η Άννα ζει στην επαρχία. Όλοι τη λένε
αγοροκόριτσο. Μήπως όµως είναι
ένα κορίτσι που ζητά να φτιάξει µε τα
ίδια του τα χέρια το µέλλον του; Ένα
δυνατό µυθιστόρηµα που περιγράφει τη
µετάβαση από την παιδική ηλικία στην
εφηβεία.

Στο χωριό του παππού και της γιαγιάς
ο Θεράπων θα επανασυνδεθεί με την
οικογένειά του και θα ζήσει μια μεγάλη
περιπέτεια προσπαθώντας να λύσει το
μυστήριο της εγκαταλειμμένης βίλας.
ΒΚΜ 11945 NEO | 144 σελ.

ΒΚΜ 00922 | 176 σελ.
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Τζέιμς Πάτερσον
Μτφρ.: Χαρά Γιαννακοπούλου

Μαρία Παπαγιάννη

Ως διά µαγείας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 Μανταλένα προκαλεί την κόρη της να
Η
τιµωρεί τους Κακούς µε Ανάποδες Ευχές.
Μεγαλώνοντας η Εύα θ҆ ανακαλύψει ότι
στη ζωή καµιά φορά οι Ανάποδες Ευχές
πιάνουν, καµιά φορά όμως πρέπει να
νικήσεις τους φόβους σου και να ριχτείς
στην περιπέτεια.

Αν πάτε Γυμνάσιο ή βρεθείτε σύντομα
εκεί, τα βιβλία αυτά θα σας βοηθήσουν να
επιβιώσετε. Εκτός απ' αυτό, θα σας κάνουν
και να ξεραθείτε στα γέλια. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΩΡΑ!

Χειρότερα δε γίνεται! |
Βγάλτε με από δω! |
Ο αδερφός μου είναι
ο μεγαλύτερος αρχιψεύταρος |
Γυμνάσιο και κατασκήνωση Το χειρότερο (και καλύτερο)
καλοκαίρι της ζωής μου |
Σώστε τον Ρέιφ! |
Απ’ το κακό στο χειρότερο

ΒΚΜ 06201 | 224 σελ.

Ηρώ Παπαμόσχου

Στη σκιά του πύργου
 πόλεµος για τη µικρή Κατερίνα
Ο
σηµαίνει χωρισµό από τους γονείς, έρηµα
σπίτια, σκυθρωπά πρόσωπα, χαµένα
καλοκαίρια. Αναπάντητα «γιατί» ξυπνάνε
µέσα της, συγκλονιστικές στιγµές
σηµαδεύουν τη ζωή της.

ΒΚΜ 08821 | 288 σελ. | ΒΚΜ 09101 | 272 σελ. |
ΒΚΜ 09545 | 288 σελ. | ΒΚΜ 09924 | 320 σελ. |
ΒΚΜ 10637 | 272 σελ. | BKM 10919

ΒΚΜ 07598 | 352 σελ.

Μάικλ Παρτ
Μτφρ.: Αλέξης Καλοφωλιάς

Λίο Μέσσι Μια ζωή σαν παραμύθι
H συναρπαστική ιστορία του Λιονέλ
Μέσσι, από την πρώτη φορά που
άγγιξε την μπάλα σε ηλικία πέντε
χρονών στους δρόμους του Ροζάριο της
Αργεντινής μέχρι το πρώτο του γκολ με
την Μπαρτσελόνα.
ΒΚΜ 09495 | 144 σελ.

Κριστιάνο Ρονάλντο

Τζέιμς Πάτερσον, Κρις Τέμπετς
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Γεννημένος νικητής
H ιστορία του αγοριού που ξεκίνησε από
τους δρόμους για να γίνει ένας από τους
μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων
των εποχών. Ας παρακολουθήσουμε
την πορεία του Ρονάλντο προς τη δόξα,
το ταξίδι που τον έκανε αυτό που είναι
σήμερα.

Σούπερ ήρωας στα θρανία
Ο Κέννυ Ράιτ έχει έναν πολύ καλό φίλο
– ο οποίος τυχαίνει να είναι και σούπερ
ήρωας. Οι δυο τους έχουν βαλθεί να
σώσουν τον κόσμο–ή τουλάχιστον να
αντισταθούν στις δυνάμεις του κακού
που επιτίθενται στο σχολείο …

ΒΚΜ 09929 | 144 σελ.

ΒΚΜ 10880 NEO | 288 σελ.

Τζέιμς Πάτερσον, Κρις Γκραμπενστάιν
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Επίσης κυκλοφορούν: Μοχάμεντ Σαλάχ | ΒΚΜ 12333 | 144 σελ. |
Χάρρυ Κέιν | ΒΚΜ 11586 | 128 σελ.

Νεϊμάρ Ο Μάγος
Η συναρπαστική ιστορία ενηλικίωσης
του ασθενικού παιδιού από τη Βραζιλία,
που από πολλούς θεωρείται ο νέος Πελέ.
Με την υποστήριξη του πατέρα του και
το πείσµα που τον διέκρινε από µικρό,
ο Νεϊµάρ έκανε το ταξίδι από τη
φτωχική ζωή στην κορυφή.

Τζάκυ Χα Χά!
Πάω στοίχημα ότι μπορώ να σας κάνω να
γελάσετε! Με τέτοιο όνομα αυτό γεννήθηκα
να κάνω! Όταν λέω αστεία, προσπαθώ
απλώς να ξεχάσω ότι η μαμά μου βρίσκεται
μακριά και πολεμάει. Ή ότι ο μπαμπάς μου
δε βρίσκεται σχεδόν ποτέ στο σπίτι.

BKM 11192 | 152 σελ.

BKM 10858 NEO| 352 σελ.

Λουίς Σουάρες
Η ιστορία ενός στράικερ
Ο μικρός από την Ουρουγουάη δούλευε
ως οδοκαθαριστής όταν ο κόσμος
ανακάλυψε το εκπληκτικό ταλέντο του.
Αυτή είναι μια ιστορία για όνειρα που
έγιναν πραγματικότητα.
BKM 11969 | 144 σελ.

Ê Δείτε και στη σελίδα 59.

Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Σάρα Πεννυπάκερ
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Παξ - Στον τόπο της καρδιάς μου
Σε μια χώρα που θα μπορούσε να είναι
οποιαδήποτε, ο πόλεμος εισβάλλει
στις ζωές των ανθρώπων. Ο Πίτερ θα
αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον Παξ, το
αλεπουδάκι του. Για τα δύο πλάσματα ο
χωρισμός είναι τραυματικός.
ΒΚΜ 10854 | 304 σελ.

www.patakis.gr
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Kίκα Πουλχερίου

Το αίνιγµα της πέτρινης
γενειάδας

Ξέδετα κορδόνια…
 Στέφανος αγαπάει τα βιβλία, δεν
Ο
αγαπάει όμως τη γυμναστική και το
ποδόσφαιρο. Ο Αλέξανδρος τον φωνάζει
σπασίκλα. Τότε έρχεται στην τάξη τους
ένα συμπαθητικό κορίτσι από τη Ρωσία,
η Λαρίσα.

Μια µυστηριώδης επιγραφή πάνω
στην πέτρινη γενειάδα ενός αγάλµατος
του φαραώ Ραµσή γίνεται αφορµή να
συναντηθούν δύο νέα παιδιά και να
ζήσουν µια συγκλονιστική περιπέτεια…

Κρατικό Βραβείο Κύπρου

ΒΚΜ 00564 | 88 σελ.

Βραβείο Γ. Λ. Σ.

ΒΚΜ 07758 | 112 σελ.

Δημήτρης Σπύρου

Ανάσες και ψίθυροι του δάσους

Η μουσική που σταμάτησε
τον πετροπόλεμο

Τι παράξενο συµβαίνει στο δάσος; Εκτός
από τα παιδιά και το µυστήριο, στο
βιβλίο πρωταγωνιστεί και ο εθνικός
δρυµός, µε τα δέντρα, τα πουλιά
και τα έντοµα, όπου η παρέα περνάει τις
καλοκαιρινές της διακοπές.

 ҆ ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου
Σ
το ҆60 εκτυλίσσονται ιδιότυπες, σκληρές
και πολλές φορές ανελέητες μάχες με
πρωταγωνιστές τα αγόρια της πάνω και
της κάτω ρούγας. Ώσπου ο ερχομός ενός
πολιτικού εξορίστου φέρνει τα πάνω κάτω…

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 03805 | 144 σελ.

ΒΚΜ 08001 | 248 σελ.

Ê Δείτε και σελ. 54 & σελ 80.

Η σπηλιά της γοργόνας

Λόρεν Τσάιλντ
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

 σπηλιά µιας γοργόνας σ҆ ένα νησί
Η
του Αιγαίου και µέσα της µια εκκλησιά
φτιαγµένη από θαλασσινά βότσαλα…
Η γερόντισσα γιαγιά διηγείται στην
εγγονή της την ιστορία της οικογένειας
όταν διώχτηκε από τη Σµύρνη, το 1922.

Μη χάνεις την ψυχραιμία σου,
Κλάρις Μπιν!
 εια! Με λένε Κλάρις Μπιν και έχουμε
Γ
γνωριστεί στα προηγούμενα βιβλία μου,
δηλαδή στο Με αγάπη, Κλάρις Μπιν και
στο Πού έμπλεξες πάλι, Κλάρις Μπιν;

Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 07586 | 296 σελ.

ΒΚΜ 06639 | 200 σελ.

Πασχάλης Τσαρούχας

Κασσάνδρα

Σκούνα Κοραλλία

η µάντισσα της Τροίας
 να αντιπολεµικό µυθιστόρηµα που
Έ
βλέπει µε άλλη µατιά τα πρόσωπα και τα
γεγονότα του Τρωικού Πολέµου.

Αυτό είναι το τραγούδι της Κοραλλίας,
της βυθισµένης σκούνας του τροµερού
κουρσάρου Μονοκοτυλήδονου,
Μοναχοφάη και Μονοκοπανιά. Το
τραγούδι για όσους έχουν καρδιά
ελεύθερη, σαν ταξιδιάρικη σκούνα.

ΒΚΜ 07234 | 168 σελ.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 04042 | 208 σελ.

Το διπλό ταξίδι

Οι δραπέτες
του καστρόπυργου

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο, μια
μάλλον άγνωστη ιστορία ελληνικής
προσφυγιάς που καταγράφτηκε σε ένα
αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Βρισκόµαστε στην Ήπειρο, στα
χρόνια του Eµφυλίου. Συναρπαστικό
μυθιστόρημα που ζωντανεύει τα
γεγονότα με γνώση και ευαισθησία.

Έπαινος Pier Paolo Vergerio,
Βραβείο Μ. Αβέρωφ

ΒΚΜ 07976 | 192 σελ.

Λίτσα Ψαραύτη

ΒΚΜ 00298 | 240 σελ.

Ê
Στη σειρά κυκλοφορούν επίσης:
Έιβι, μτφρ.: Ιωάννα Καρατζαφέρη |
Ρωµαίος και Ιουλιέττα μαζί και
ζωντανοί επιτέλους | ΒΚΜ 01877
| 112 σελ.
Tζόννυ Zάκερ, μτφρ.: Ελένη
Βαχλιώτη | Η μηχανή του ιλίγγου
| ΒΚΜ 08384 | 168 σελ.
Νένα Κοκκινάκη | Κι όμως… Τη
νύχτα η γη κοιμάται! | ΒΚΜ 07511
| 136 σελ.
∆ηµήτρης Μανθόπουλος |
Παπαρούνες στο µπαλκόνι| ΒΚΜ
04461 | 144 σελ.

Το αυγό της έχιδνας
Τα όνειρα και ο ενθουσιασµός του
Στέφανου σκοντάφτουν απότοµα
µπροστά στην αποκάλυψη της αλήθειας:
είναι φορέας του έιτζ. Μοναδική
παρουσία ζεστασιάς η φίλη του η Όλγα.
Έπαινος Aκαδημίας Aθηνών
ΒΚΜ 00514 | 104 σελ.
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Μάικλ Μορπούργκο, μτφρ.: Νίκος
Γάσπαρης | Το βασίλειο του
Κενσούκε | ΒΚΜ 06958 | 160 σελ.
Μισέλ Τουρνιέ, μτφρ.: Δημήτρης
Ραυτόπουλος | Ο Παρασκευάς ή
Η πρωτόγονη ζωή | ΒΚΜ 00138 |
176 σελ.
Λίτσα Ψαραύτη | Οι Άγγελοι του
Ουρανού | Βραβείο Γ. Λ. Σ. | ΒΚΜ
03902 | 144 σελ.
Αιμίλιος Σολωμού | Το σκιάχτρο|
ΒΚΜ 12052 | 128 σελ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | Συλλογή κύκνοι 12+

Συλλογή
κύκνοι

12+

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ | Βραβείο Διαβάζω

ΒΚΜ 11408 | 160 σελ.

ΒΚΜ 10186 | 184 σελ.

ΒΚΜ 10683 | 128 σελ.

ΒΚΜ 10546 | 176 σελ.

Αγγελική Βαρελλά

Θα σε ξαναδώ, φιλαράκι µου

Καληµέρα, Ελπίδα

 ταν η Εύα, νεαρή παιδοψυχολόγος,
Ό
προσλαµβάνεται στην πρώτη της
δουλειά, το µόνο που θέλει είναι να
εφαρµόσει όλα όσα έµαθε. Η τρυφερή
όµως σχέση ανάµεσα σε κείνη και σ҆ ένα
από τα «παιδιά της σιωπής» την οδηγεί
σε δρόµους άλλους. Η σύγκρουση µε
τον διευθυντή του Ιδρύµατος είναι
αναπόφευκτη.

 892-1896: Η Αλεξανδριανή και η Ελπίδα
1
είναι συµµαθήτριες. Τις ενώνει η λαχτάρα
να προωθήσουν τα ιδανικά του Ελληνισµού.
Ζουν τέσσερα χρόνια µε συγκλονιστικές
αλλαγές, στο ιστορικό πλαίσιο της
αναβίωσης των Ολυµπιακών αγώνων.
ΒΚΜ 04892 | 200 σελ.

ΒΚΜ 10288 | 192 σελ.

Τζέικ Γκέρχαντ
Μτφρ.: Στέλλα Κάσδαγλη

Ο άνεμος στα μαλλιά της

Εγώ και η Μιράντα

Ο Γιώργος κι ένα κορίτσι με το
ασυνήθιστο όνομα Γιασεμή. Μια ιστορία
ενηλικίωσης μέσα από έναν νεανικό
έρωτα και την απομυθοποίηση μιας
εποχής.

Τρία ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικά αγόρια που
έχουν ένα κοινό: είναι ερωτευμένοι με τη
ΜΙΡΑΝΤΑ. Ο κλόουν της τάξης, ο
διανοούμενος, ο αθλητής. Χιούμορ,
παρεξηγήσεις, τρελά γέλια: οι ζωές τριών
αγοριών διασταυρώνονται για ένα κορίτσι.

ΒΚΜ 10186 | 184 σελ.

ΒΚΜ 10857 | 264 σελ.

Έπαινος Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

Μου µαθαίνετε να χαµογελάω,
σας παρακαλώ;
Η Ιφιγένεια κυνηγάει την εισαγωγή
της στο πανεπιστήµιο, ενώ προσπαθεί
να γνωρίσει τον εαυτό της. Μετά
την αποτυχία στις εξετάσεις θα βρει
τον δρόµο της, που θα φανεί κάπως
ασυνήθιστος, αλλά είναι ο µοναδικός.

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Bραβείο Γ. Λ. Σ.

Ελένη ∆ικαίου

 Αναστάσης αποφασίζει να συµµετάσχει
Ο
σε έναν ερασιτεχνικό φοιτητικό θίασο
που θα δώσει παραστάσεις στην
Αλεξάνδρεια. Το ταξίδι αυτό γίνεται
οδοιπορικό στα χνάρια των παππούδων
του με συγκλονιστικές αποκαλύψεις καλά
κρυµµένων οικογενειακών µυστικών.

ΒΚΜ 01158 | 192 σελ.

ΒΚΜ 05666 | 160 σελ.

Αναζητώντας τους χαµένους
ήρωες

Άννα Κοντολέων

Μέχρι το άπειρο κι ακόμα
παραπέρα

∆υο νέοι άνθρωποι ερωτεύονται µέσα
στη δίνη ενός εµφύλιου πολέµου. Αλλά
ακόµα και µέσα στην αδικία, στο µίσος
και στο αίµα η αγάπη ξέρει όχι µόνο να
επιβιώνει, αλλά και να στέλνει το δικό
της µήνυµα ειρήνης.

Ο Μάνθος εξαναγκάζεται να ακολουθήσει
τους γονείς του σε μια μετακόμιση που
βρίσκει δυσβάσταχτη. Θα ανακαλύψει
ότι όποιος τολμά να ταξιδεύει στο
άπειρο, δε φοβάται πια.

Τιμητική Διάκριση Premio Europeo Pier
Paolo Vergerio

Αναγραφή στον Τιμητικό Πίνακα της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 10195 | 352 σελ.

ΒΚΜ 01598 | 224 σελ.

www.patakis.gr

Έτοιµος από καιρό
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Μάνος Κοντολέων

Το ποτάµι ζήλεψε

Οι δυο τους κι άλλοι δύο
Ένας πατέρας και η κόρη του. Εκείνος
γύρω στα σαράντα, αυτή στον καιρό της
εφηβείας της. Η µητέρα έχει πεθάνει και
πρέπει να µάθουν να ζουν µόνοι τους.
Κι ήρθε κάποτε ο καιρός οι δυο τους να
γνωρίσουν άλλους δύο.

Η Χριστίνα ζήλευε τον µεγάλο της
αδερφό, αλλά δεν έφταιγε εκείνη γι' αυτό.
Και µετά ζήλευε το ίδιο –και πιο πολύ!–
το µικρότερο αδερφό της. Αλλά πάλι δεν
έφταιγε εκείνη. Μήπως έφταιγαν οι γονείς
της; Ή µήπως η µοίρα, που έπαιζε ένα
άσχηµο παιχνίδι στην οικογένειά της;

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 04887 | 200 σελ.

ΒΚΜ 00957 | 96 σελ.

Μια ιστορία του Φιοντόρ

Φίλιππος Μανδηλαράς

 δηγηµένη σε ξένο τόπο, η Λιούµπα δεν
O
είναι διατεθειµένη να υποκριθεί πως
της αρέσει η ζωή που άλλοι σχεδίασαν
για λογαριασµό της. Όµως ο περίγυρος
που αρνείσαι δε θα αργήσει να στραφεί
εναντίον σου: τη λύση θα δώσει µια
παλιά ιστορία του Φιοντόρ Ντοστογέφσκι.

Tριλογία του δρόμου
Κάπου ν’ ανήκεις
 Γιάννης δεν ανήκει πουθενά. Ξένος
Ο
στη Θεσσαλονίκη, όταν μετακόμισε
με τους γονείς του στον Πειραιά, θα
αποξενωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό
προσπαθώντας να γίνει αυτό που δεν
ήταν ποτέ. Μέχρι που έφτασε στον πάτο.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 05148 | 152 σελ.

ΒΚΜ 07440 | 168 σελ.

Έμμα Κουίγκλυ, μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Ύαινες

Τράπεζα Μπίζνες με το χαρτζιλίκι

 Μάρθα είναι μια δεκαεξάχρονη που
Η
από τη μια μέρα στην άλλη καλείται να
επιβιώσει δίχως χρήματα και σπίτι σε
μια λεηλατημένη Αθήνα, θα συμβιώσει
με αγνώστους, θα παραβιάσει σπίτια
και μέσα από μια επώδυνη αλλά
απελευθερωτική διαδικασία, θα
συνειδητοποιήσει τις αληθινές ανάγκες της.

Ο δωδεκάχρονος ήρωας ιδρύει μαζί
με δυο φίλους του μια άτυπη τράπεζα
στο σχολείο και δανείζει χρήματα (με
το αζημίωτο φυσικά). Οι δουλειές πάνε
θαυμάσια ώσπου… ο ήρωας ερωτεύεται.
Πολύ αστείο, μια καταπληκτική σάτιρα
του πυρετού του χρήματος.
BKM 11637 | 336 σελ.

ΒΚΜ 08071 | 224 σελ.

Άννα Κουππάνου

Zωή σαν ασανσέρ

Η εξαφάνιση της Κ. Παπαδάκου
και τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι

Ένα τρυφερό μυθιστόρημα που έχει για
φόντο μια παρέα αγανακτισμένων νέων
που στήνουν μια κολεκτίβα ανταλλαγής
αγαθών, ακραίες ακτιβιστικές πράξεις
και, βέβαια, μια κοινωνία που ψάχνει τον
προσανατολισμό της.

Η Κ. Παπαδάκου είναι η αγαπημένη
συγγραφέας του Αλέξη. Όμως το τελευταίο
μέρος της τετραλογίας της δεν εκδίδεται
την αναμενόμενη ημερομηνία. Ο Αλέξης
στην έρευνά του θα έρθει αντιμέτωπος
με το οικογενειακό του παρελθόν…

Κρατικό Βραβείο
ΒΚΜ 08443 | 128 σελ.

BKM 11408 | 160 σελ.

Άντυ Μάλλιγκαν
Μτφρ.: Aργυρώ Πιπίνη

Λουίτζι Μπαλλερίνι

Η Χάννα δεν κλείνει ποτέ
τα μάτια

Σκουπίδια
Ο Ραφαέλ, ο Γκάρντο κι ο «Αρουραίος»
είναι τρία αγόρια που γεννήθηκαν στη
χωματερή της Μπεχάλα και περνούν τη
μέρα τους με την ελπίδα ότι κάποτε θα
βρουν κάτι που ν҆ αξίζει τον κόπο. Και το
βρίσκουν. Είναι ένα δερμάτινο τσαντάκι.

Η ιστορία δύο παιδιών που η τύχη
το έφερε να ερωτευτούν μέσα στη
θηριωδία των ναζί. Αλλά και η ιστορία
του Ιταλού πρόξενου που αγωνίζεται να
σώσει όσες περισσότερες ζωές μπορεί.
ΒΚΜ 10546 | 176 σελ.

BKM 08494 | 256 σελ.

Βούλα Μάστορη

Τέρενς Μπλάκερ
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Στο γυµνάσιο
Η Άννα πάει στο γυµνάσιο. Μια νέα ζωή
ανοίγεται µπροστά της. Καηµοί, αγωνίες,
χαρές και χτυποκάρδια και µαζί οι
πρώτες τραυµατικές εµπειρίες της από
τον κόσµο των µεγάλων. ∆ίπλα της, ένας
φιλόλογος τη στηρίζει, σε µια εφηβεία
που τελειώνει.

Αγνοείται: Θεωρείται τρελή
και επικίνδυνη

ΒΚΜ 00690 | 144 σελ.

ΒΚΜ 07593 | 352 σελ.

 έντε συμμαθητές αποτελούν μια
Π
συμμορία υπεραπατεώνων, σκηνοθετούν
μια απαγωγή με σκοπό να συγκεντρώσουν
ένα χρηματικό ποσό για να βοηθήσουν
τα παιδιά του κόσμου που έχουν ανάγκη.
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Φραντσέσκο Ντ’ Αντάµο
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Σάρα Ρούμπιν
Μτφρ.: Χαρά Γιαννακοπούλου

Ικµπάλ

Πιρουέτες στο χώμα

 αληθινή ιστορία του Ικµπάλ, του αγοριού
Η
από το Πακιστάν που έγινε για όλο τον
κόσµο το σύµβολο του αγώνα κατά της
εκµετάλλευσης της παιδικής εργασίας.
Πολυβραβευμένο στην Ιταλία και στην
Ελλάδα για τη μετάφραση

Η Κέισι Κουίν δεν μπορεί παρά να
χορεύει. Έχει περισσότερη χάρη απ҆ όλα
εκείνα μαζί τα ξιπασμένα κοριτσάκια
στη σχολή μπαλέτου κι ας έχει πόδια
κοκαλιάρικα, και τα παπούτσια του
χορού της είναι από δεύτερο χέρι.

ΒΚΜ 05407 | 152 σελ.

ΒΚΜ 08385 | 264 σελ.

Φρεντ Ούλµαν
Μτφρ.: Βίτω Αγγελοπούλου

Ελένη Σβορώνου

Ξαναβρήκα το φίλο µου

 ηρωίδα δεν τα πάει πολύ καλά με
Η
τον καθρέφτη της. Τη γοητεύει το
σκέιτμπορντ. Αλλά οι γνώσεις της είναι
εγκυκλοπαιδικές. Όταν γνωρίζει έναν
αληθινό σκεϊτμπορντά, θα βρεθεί σε
δύσκολη θέση. Γιατί στο προφίλ της
φρόντισε να τα παραλλάξει λίγο.

Στον αστερισμό των διδύμων

 ύο νεαροί γίνονται αχώριστοι φίλοι.
∆
Πόσο όµως µπορεί να διαρκέσει µια
φιλία ανάµεσα σ҆ ένα εβραιόπουλο κι
ένα γνήσιο εκπρόσωπο της αρίας φυλής
στη Γερµανία του 1932;
ΒΚΜ 00198 | 112 σελ.

ΒΚΜ 07755 | 56 σελ.

Έλλη Παιονίδου

∆ηµήτρης Σπύρου

Ο Πράσινος Πύργος

Ο Ψύλλος

 ε µια πολιτεία που ασφυκτιά, ο
Σ
Πράσινος Πύργος κι ο κήπος του είναι η
µοναδική ανάσα για τους κατοίκους της.
Τελευταία επιθυµία του γερο-Θωµά είναι
να γίνει δηµόσιο πάρκο και βιβλιοθήκη.
Ωστόσο, κάποιοι κάνουν άλλα σχέδια.
Έπαινος Γ. Λ. Σ.

 ύλλος… είναι ο τίτλος µιας χειρόγραφης
Ψ
εφηµεριδούλας που εκδίδει ένας
δωδεκάχρονος µαθητής, σ҆ ένα
αποµονωµένο χωριό. Είναι ο ίδιος ο
µικρός Ηλίας . «Είναι ένα όνειρο, το
σπάσιµο των συνόρων, είναι τα φτερά
που µε βοηθούν να πετάξω µακριά» .

ΒΚΜ 04237 | 192 σελ.

ΒΚΜ 05665 | 160 σελ.

Ηρώ Παπαµόσχου

Τούλα Τίγκα

Το γεφύρι της Ανατολής

Η εποχή των υακίνθων

 να κορίτσι ζει την προσφυγιά του
Έ
Β΄ Παγκοσµίου πολέµου, και στην
Ανατολή όπου καταφεύγει, ξαφνιασµένη,
ανακαλύπτει το παρελθόν, που ορθώνεται
µπροστά της γεµάτο µυστικά και απορίες…
Βραβείο Ελλ. Τμήματος της ΙΒΒΥ | Αναγραφή
στον Τιμητικό πίνακα Pier Paolo Vergerio

Μπαίνει στην εφηβεία. Κι έχει τόσα που
την απασχολούν: τα παραπανίσια κιλά
της, το συµµαθητή της µε τα γλυκά µάτια,
το νέο σύντροφο της µητέρας της και
πάνω απ҆ όλα την κόρη που αυτός φέρνει
µαζί του. Θα καταφέρει τελικά να τη δει
σαν τη νέα της αδερφή;

ΒΚΜ 01266 | 288 σελ.

ΒΚΜ 00844 | 184 σελ.

Τζέιμς Πρέλλερ, μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Τα πουλιά στο χιόνι…

Θεατής… ή το επόμενο θύμα;

Οι σηµερινοί πρόσφυγες και µετανάστες
σε µια παλιά γειτονιά προσφύγων
της Μικράς Ασίας από µια εντελώς
διαφορετική µατιά.

Σπάσε τη σιωπή! Πάψε να είσαι θεατής. Δράσε!
Ο Έρικ είναι καινούριος στο σχολείο.
Μια μέρα γνωρίζει τον Γκρίφιν που
περιστοιχίζεται από τη συμμορία του.
Ο Έρικ βλέπει τον εκφοβισμό, αλλά μένει
σιωπηλός θεατής. Κάποτε όμως ο Έρικ
θα σπάσει τη σιωπή…

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 06093 | 264 σελ.

ΒΚΜ 09099 | 200 σελ.

Μαρία Πυλιώτου

Ευγένιος Τριβιζάς

Λεώνη

Ο ταξιδιώτης και η µαργαρίτα

 ια έφηβη σε τροχοκάθισµα ύστερα από το
Μ
χτύπηµα της «κατά πλάκας σκλήρυνσης».
Η απελπισία παραµερίζεται µπροστά στο
µοναδικό δώρο, τη ζωή. Η Λεώνη θα ζει,
θα δηµιουργεί.

Ο ξενιτεµένος ταξιδιώτης αναρωτιέται αν
η µαργαρίτα ονειρεύεται τα βράδια
πεταλούδες. Η νεράιδα της λεύκας
περιµένει τον πρίγκιπα του πέτρινου
πύργου, ενώ εκείνος γεύεται τα χείλη της
Κυράς της Νύχτας…

Κρατικό Βραβείο Νεανικής Λογοτεχνίας
Κύπρου

ΒΚΜ 01548 | 128 σελ.

ΒΚΜ 02880 | 132 σελ.

www.patakis.gr
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Λίτσα Ψαραύτη
«Τελείωσα το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο και
είχα σπουδαίους δασκάλους που μαζί με
τη γνώση μού δίδασκαν και τις μεγάλες
αξίες της ζωής: την αγάπη, τη φιλία, το
σεβασμό, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη.
Αν κατάφερα να κάνω κάτι στη ζωή μου, το
οφείλω σ' αυτούς και στους γονείς μου.

Πιστεύω ότι κι εσείς, τα παιδιά αναγνώστες,
με έχετε βοηθήσει στο έργο μου
προσφέροντάς μου την αγάπη σας, τη
δροσιά και την αισιοδοξία σας, το κέφι και
τη ζωντάνια σας. Κι εγώ σας στέλνω σήμερα
ένα θερμό φιλί και την αγάπη μου».

Επικίνδυνα παιχνίδια

Το φιλί της ζωής

 Μαρία είναι τελειόφοιτη γυµνασίου.
Η
Όλα πηγαίνουν καλά στη ζωή της ως
τη µέρα που αρχίζει να κάνει παρέα µε
το Μάρκο, ένα αγόρι της Β� Λυκείου. Ο
Μάρκος τη σπρώχνει στα ναρκωτικά, στα
χάπια και στα «τριπάκια». Θα µπορέσει να
γλιτώσει και να γιατρέψει τα τραύµατα
του κορµιού και της ψυχής της;

 ταν η χήρα µητέρα της δεκατετράχρονης
Ό
Ιφιγένειας ξαναπαντρεύεται, η κόρη
της, πληγωµένη από τη συµπεριφορά
του πατριού της, που την κακοποιεί,
φεύγει κρυφά από το σπίτι. Η Ιφιγένεια
περιφέρεται άστεγη, πεινασµένη και
φοβισµένη. Μέχρι που η τύχη τής
χαµογελά στο πρόσωπο της Δανάης.

ΒΚΜ 02879 | 148 σελ.

ΒΚΜ 05501 | 176 σελ.

Όνειρα από µετάξι

Το ταξίδι που θέλαµε

 οικογένεια Καψάλη ζει µια φαινοµενικά
Η
ήσυχη ζωή σ҆ ένα νησί του Αιγαίου, µέχρι
τη στιγµή που ένας ξένος, ο Πάολο Πινέλι,
τους επιστρέφει ένα αρχαίο αντικείµενο
που είχε κλέψει ο πατέρας του τον καιρό
της κατοχής. Ο ερχοµός του ξένου θα
ξεσηκώσει καταπιεσµένα πάθη και θα βάλει
σε δοκιµασία τη συνοχή της οικογένειας.

 όσοι νέοι έχουν την τύχη της Φαίδρας
Π
και του Έρικ; Κερδίζουν το πρώτο βραβείο
σ҆ έναν διεθνή διαγωνισµό και ταξιδεύουν
µαζί στην Tαϊλάνδη, στο Mπαλί, στην
Kίνα και στην Iαπωνία. Σ҆ αυτό το ταξίδι θα
περιπλανηθούν στον κόσµο της εφηβείας
και θα γεννηθεί µια τρυφερή αγάπη.

ΒΚΜ 04372 | 200 σελ.

ΒΚΜ 06841 | 160 σελ.

Το χαµόγελο της Εκάτης

Ποτέ, μα ποτέ ξανά…

Τέσσερις αιώνες από την ελληνική
ιστορία και τέσσερα νεαρά κορίτσια που
έζησαν σ΄ ένα νησί του Αιγαίου. Κι ένα
πολύτιµο κόσµηµα-σύµβολο που χάνεται
και ξαναβρίσκεται µε τρόπο
απρόβλεπτο και µυστηριώδη.

Όταν η οικονομική κρίση χτυπάει την
οικογένειά της, η Ηλέκτρα ζει τη μεγάλη
ανατροπή: δημόσιο γυμνάσιο, ένα μικρό
ισόγειο σπίτι, έλλειψη φίλων… Η μόνη
χαρά της είναι το αγόρι που γνώρισε στο
facebook. Ή μήπως όχι;

Κρατικό Βραβείο, Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ

ΒΚΜ 09506 | 152 σελ.

Βραβείο της Γ. Λ. Σ.

ΒΚΜ 04410 | 208 σελ.

Στα μονοπάτια της νιότης

 ια οικογένεια αναγκάζεται να
Μ
ξεσπιτωθεί από το χωριό και να
εγκατασταθεί σ҆ ένα υπόγειο διαμέρισμα
της Αθήνας. Ο δεκαοχτάχρονος Λευτέρης
προσαρμόζεται γρήγορα στη ζωή
της πόλης. Η Δάφνη, μαθήτρια του
Γυμνασίου, θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει
την τραυματική εμπειρία.

Ιστορικό μυθιστόρημα με ηρωίδα ένα
κορίτσι σε ένα νησί κατά τη διάρκεια της
Κατοχής και τα κατορθώματά της με τον
φίλο και αγαπημένο της. Στο τέλος του
πολέμου η οικογένεια μετακομίζει στο
Χαλάνδρι και η μικρή ζει τον Εμφύλιο.
Τραγικά γεγονότα συμβαίνουν αλλά η
ζωή συνεχίζεται…

ΒΚΜ 04414 | 192 σελ.

ΒΚΜ 10683 | 128 σελ.

Ê

Το μυστικό τετράδιο

ΒΚΜ 06477 | 96 σελ.

Κίµπερλυ Γκριν, μτφρ.: Χαρά
Γιαννακοπούλου | Βοήθεια,
έρχονται οι κάµερες! |
ΒΚΜ 06448 | 256 σελ.

Στη σειρά Κύκνοι κυκλοφορούν
επίσης:

Xέιλυ Λονγκ, μτφρ.: Χαρά
Γιαννακοπούλου | H Λότι Mπιγκς
δεν είναι τρελή | ΒΚΜ 07634 |
256 σελ.

Χαρά Γιαννακοπούλου | Η Τρίτη
Ευχή | ΒΚΜ 07152 | 264 σελ.

Μάρω Λοΐζου | Το τσίµπηµα
της σφήκας (επανέκδοση) |

Βούλα Μάστορη | Ένα-ΈναΤέσσερα | ΒΚΜ 00845 | 136 σελ. |
Κάτω απ’ την καρδιά της | ΒΚΜ
01305 | 216 σελ. | Φι-Γάµα-Πι |
ΒΚΜ 06803 | 216 σελ.
Ελένη Χωρεάνθη | Τ΄ αστέρια
χαµηλώνουν κάποτε | ΒΚΜ 05438
| 128 σελ.
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Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
«”Είχε διαβάσει και η μαμά μου –ή κι ο
μπαμπάς μου– βιβλία δικά σας!“ ακούω να
μου λένε τα παιδιά όλο και πιο συχνά τον
τελευταίο καιρό στα σχολεία
ή στις βιβλιοθήκες που επισκέπτομαι.
Το ίδιο ακούω κι από νέους δασκάλους
ή δασκάλες. Πολλοί θυμούνται
μυθιστορήματα, διηγήματα, ή παραμύθια
δικά μου που είχαν διαβάσει όταν ήταν
μαθητές και οι ίδιοι. Χαμογελάω και το
βρίσκω πολύ φυσικό. Τριάντα ολόκληρα
χρόνια έχουν περάσει από τον καιρό
που άρχισαν να εκδίδουν βιβλία μου οι
Εκδόσεις Πατάκη.

Πώς να μην έχουν διαβάσει λοιπόν κάποια
από αυτά και οι γονείς ή οι δάσκαλοι των
παιδιών που πάνε τώρα στο δημοτικό, στο
γυμνάσιο ή στο λύκειο; Μπορεί μάλιστα,
όταν μεγαλώσουν κι αυτά και γίνουν
γονείς, ν҆ ακούσω μια μέρα να μου πουν τα
παιδιά τους σε κάποιο σχολείο:
”Είχε διαβάσει κι ο παππούς μου και η
γιαγιά μου βιβλία δικά σας!”.
Δεν αποκλείεται. Γιατί έχω σκοπό να γράψω
αρκετά βιβλία ακόμα!»

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εικ.: Πέτρος Ζαμπέλης, Άννα Μενδρινού

Εικ.: Λήδα Βαρβαρούση

Για την άλλη πατρίδα

Το μυστήριο του καλοκαιρινού
Αγιοβασίλη

Η οικογένεια του Τέλη γνωρίζει
αναπάντεχα τι θα πει ξεριζωμός,
πόλεμος, προσφυγιά. Ένα συγκλονιστικό
και τραγικά επίκαιρο βιβλίο, που
φανερώνει πόσο σκληρή μπορεί να είναι
η ζωή για πολλά παιδιά στον ταραγμένο
σημερινό κόσμο μας.

 χεις δει ποτέ σου Αγιοβασίλη το
Έ
καλοκαίρι; Η Νεφέλη τον είδε από το
μπαλκόνι της με ρούχα καλοκαιρινά.
Και δεν την πίστεψε κανείς. Όταν όμως
έμαθαν τι έκανε το κατακαλόκαιρο στη
γειτονιά τους, λύθηκε το μυστήριο…

ΒΚΜ 00137 | 160 σελ.

ΒΚΜ 03817 | 144 σελ.

Εικ.: Εύη Τσακνιά

Εικ.: Σπύρος Γούσης

Σπίτι για πέντε

Ποιος θα γράψει για το σκύλο μας;

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από
ένα δεύτερο γάμο των γονιών και την
αναγκαστική συμβίωση δύο παιδιών που
δεν είναι αδέρφια.

 οιος θα γράψει για τον Κέβη, τον
Π
πανέμορφο, πιστό και πανέξυπνο
σκύλο. Η Όλγα θέλει να βρει έναν
τρόπο να παρηγορήσει τον Απελλή. Τι
όμως θα μπορούσε να κάνει; Μέχρι να
αποφασίσει, πολλά κωμικοτραγικά θα
συμβούν!

Τιμητικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου της
Πάντοβα
ΒΚΜ 00259 | 144 σελ.

ΒΚΜ 03363 | 144 σελ.

Ο µικρός αδελφός

Στο τσιµεντένιο δάσος

 το βραβευµένο αυτό βιβλίο η
Σ
συγγραφέας διηγείται την ιστορία δύο
αδελφών που η δίνη του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου τούς χωρίζει από τους γονείς
τους. Ένα µυθιστόρηµα που ξεχωρίζει για
το διαχρονικό του µήνυµα, ένα µήνυµα
ειρήνης και ανθρωπιάς.

Σ҆ ένα αλλιώτικο δάσος, µε
τσιµεντένιους κορµούς, µια σύγχρονη
δεκαεξάχρονη Κοκκινοσκουφίτσα
συναντά έναν από τους πιο φριχτούς
λύκους του 20ού αιώνα. Ένα λύκο που
προσπαθεί να την εξοντώσει µε τη µύηση
στον κόσµο των ναρκωτικών.

Βραβείο Γ. Λ. Σ.

ΒΚΜ 00149 | 160 σελ.

ΒΚΜ 00147 | 168 σελ.

Εικ.: Σπύρος Ορνεράκης

Λάθος, κύριε Νόιγκερ!

Ιστορίες που ταξιδεύουν με το
Μαρίνο και τη Μαρίνα

Η εξαφάνιση του κ. Νόιγκερ, δασκάλου
των γερµανικών, από ένα χωριό κοντά
στα Καλάβρυτα, όπου παραθέριζε µε το
µαθητή του το Φίλιππο, αναστατώνει το
νεαρό ήρωα, του δίνει όµως την ευκαιρία
να γνωρίσει σηµαντικά γεγονότα της
ιστορίας.

Ιστορίες που αισθάνονται, γελούν και
ταξιδεύουν διηγούνται άλλοτε με
χιούμορ και άλλοτε με πικρία τη δική
τους ιστορία.
ΒΚΜ 00839 | 120 σελ.

Αναγραφή στον τιμητικό πίνακα της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 00430 | 192 σελ.

www.patakis.gr
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Ο κόκκινος θυµός

Η Χριστίνα και ο Φίλιππος
προετοιµάζουν τη σχολική γιορτή
της 28ης Οκτωβρίου. Ψάχνοντας
πληροφορίες από ανθρώπους που
έζησαν στα χρόνια του Β΄ Παγκοσµίου
πολέµου, αποκαλύπτουν µια
συγκλονιστική ιστορία της Κατοχής.

 Aπελλής τελειώνει το λύκειο και
O
τ҆ όνειρό του είναι ν҆ αφοσιωθεί
στη ζωγραφική. Ετοιµάζεται όµως για
εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, επειδή οι δικοί
του το πιστεύουν. Ώσπου ξαφνικά µπαίνει
στη ζωή του ένας διάσηµος άνθρωπος των
Καλών Τεχνών µε δελεαστικές προτάσεις
για σπουδές στο εξωτερικό.

ΒΚΜ 00692 | 232 σελ.

Γιούσουρι στην τσέπη
« Είναι στ҆ αλήθεια θαυµατουργό
το γιούσουρι; Και ποιο είναι το µυστικό
του καπετάν ∆ιοκλή; Τι ψάχνει στο βυθό
της θάλασσας;» Αυτά απασχολούν τη
δωδεκάχρονη Πηνελόπη ένα καλοκαίρι
στη θάλασσα. Ώσπου εµφανίζεται
ο δεκατετράχρονος Άρης και η ζωή της
αναστατώνεται.
ΒΚΜ 01204 | 168 σελ.

Κρατικό Βραβείο | Βραβείο
του Ελλ. Τμήματος της ΙΒΒΥ

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Βραβείο Εταιρείας
Χριστιανικών Γραµµάτων

Τραγούδι για τρεις

Καναρίνι και µέντα

ΒΚΜ 05200 | 280 σελ.

H προφητεία του κόκκινου
κρασιού
 να ταξίδι στο Μελένικο γίνεται αφορμή
Έ
για να ζωντανέψει το παρελθόν της
βυζαντινής αυτής πόλης. Μια νεαρή
κοπέλα κι ένας φοιτητής θα γνωρίσουν
την τωρινή μορφή της πόλης και θα
ξεδιαλύνουν τα προσωπικά τους
αισθήματα.
ΒΚΜ 07028 | 312 σελ.

Στη σκιά της πράσινης
βασίλισσας

… Και ξαφνικά ο εντεκάχρονος Απελλής,
αναστατωµένος απ҆ όσα µαθαίνει τυχαία
και απογοητευµένος από κείνους που
πίστευε ότι τον αγαπούν, βρίσκεται
ολοµόναχος µέσα στην απέραντη,
πολύβουη Αθήνα. Μοναδική συντροφιά
στην περιπλάνησή του θα έχει έναν
«χάρτινο» παππού.

 τη σκιά μιας χιλιόχρονης βασιλικής
Σ
βελανιδιάς εκτυλίσσεται μια παράξενη
σύγχρονη ιστορία. Δυο έφηβοι
προσπαθούν να ξεδιαλύνουν τα
προσωπικά τους αισθήματα. Παράλληλα,
η μεγαλόπρεπη βελανιδιά αφηγείται τη
μακραίωνη συναρπαστική ζωή της.

ΒΚΜ 01883 | 208 σελ.

ΒΚΜ 08489 | 248 σελ.

Ο καιρός της σοκολάτας

Αμίλητη αγάπη

 ιηγήµατα βασισµένα σε πραγµατικά
∆
περιστατικά βρίσκονται µέσα σ҆ αυτό
το βιβλίο, ιστορίες αληθινές που
ίσως φαίνονται απίστευτες, όπως τα
παραµύθια. Πίσω από τις γραµµές τους
κρύβεται ένα κοµµάτι της νεότερης
Ιστορίας µας, τα χρόνια του Β΄
Παγκοσµίου πολέµου.

O Θέμης, η Όλγα, η Ειρήνη, τρεις φίλοι με
διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές
ανάγκες και προσδοκίες, γίνονται μια
«αχώριστη τριάδα» για ν҆ αντιμετωπίσουν
τη βία που προκαλεί στον περίγυρό τους
ο σχολικός εκφοβισμός και ο νεοναζισμός.
Οι προσπάθειές τους θα φέρουν
αποτέλεσμα, τι θα γίνει όμως με κάποια
δικά τους αισθήματα;

ΒΚΜ 06574 | 96 σελ.

ΒΚΜ 09503 | 160 σελ.

Τα τέρατα του λόφου

Το φιλί της λύκαινας

 πάρχουν τέρατα πραγµατικά στις µέρες
Υ
µας; Ή τα συναντάµε µόνο στα παραµύθια;
Εκείνες τις αυγουστιάτικες µέρες η
δωδεκάχρονη Όλγα θα δει µε τα µάτια
της κάτι που δεν είχε φανταστεί ποτέ: Θα
συναντήσει τέρατα αληθινά. Θα πέσει στα
χέρια τους και θα ζήσει µια περιπέτεια που
θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της.

Ένας μυστηριώδης ασυνήθιστος
παππούς περνάει με τον εγγονό του ένα
καλοκαίρι όλο απρόοπτα. Παρέα τους
μια λύκαινα. Μια ιστορία υφασμένη
από οικογενειακές παρεξηγήσεις και
κοινωνικές συγκρούσεις που αφηγείται
ο παππούς και ακόμα καθορίζουν τον
ταραγμένο κόσμο μας.

ΒΚΜ 04422 | 168 σελ.

ΒΚΜ 10738 | 240 σελ.

Ζητείται μικρός

Ο χορός του μαύρου πελαργού

 οικογένεια του Χρήστου βρίσκεται σε
Η
μεγάλη ανάγκη κι εκείνος αναζητεί μια
βραδινή δουλειά, για να μην αναγκαστεί
να σταματήσει το σχολείο. Έτσι θα
γνωρίσει και όψεις της ζωής που δεν
τις υποψιαζόταν. Οι περιπέτειες που
θα ζήσει θα είναι επικίνδυνες, ο μικρός
ήρωας όμως θα βγει νικητής.

Ο παππούς εξαφανίζεται κι ο Φάνης,
ο 13χρονος εγγονός του, βάζει µε τον
νου του τα χειρότερα. Ψάχνοντας µήπως
άφησε κάποιο σηµείωµα, ανακαλύπτει ένα
τετράδιο µε την ιστορία της πολυτάραχης
ζωής του. Μπορεί άραγε να κρύβεται εκεί η
αιτία γι’ αυτή την εξαφάνιση; Μια απίστευτη,
αληθινή ιστορία που έγινε µυθιστόρηµα.

Βραβείο Γ. Λ. Σ.

ΒΚΜ 12362 | 128 σελ.

ΒΚΜ 08227 | 200 σελ.
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Ζωρζ Σαρή
«Πολυγραφότατη και πολυδιαβασμένη,
ξεχωρίζει για τα θέματα που επιλέγει,
για τους ανθρώπινους ήρωές της, που
ζουν καθημερινά και αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα της ζωής, για το απλό της
ύφος, την απομάκρυνσή της από απλές
και κλασικές αφηγηματικές τεχνικές, για
την άμεση και μη διδακτική προσέγγιση
και παρουσίαση του παιδιού μέσα από τα
έργα της και για τη σφαιρική της όραση
γύρω από το σύγχρονο παιδί. Αυτό που
χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου της
είναι το βιωματικό γράψιμο και η ανάγκη
της να εκφραστεί μέσα από αυτό. Μια
ανάγκη που, όπως η ίδια ομολογεί, βοηθά

τον συγγραφέα να σώσει τον εαυτό του: ”Oι
συγγραφείς γράφουν πριν απ҆ όλα για τον
εαυτό τους, για να εκφραστούν οι ίδιοι πριν
απ҆ όλα, για να σωθούν“».
Δρ Χρύσα Κουράκη, «Αφήγηση και
λογοτεχνικοί χαρακτήρες: Τα μυθοπλαστικά
πρόσωπα στο πεζογραφικό έργο της Ζωρζ
Σαρή (1969-1995)»
«Η Ζωρζ Σαρή είναι ένας άνθρωπος που
ξέρει να γράφει, με τον ίδιο αυτονόητο
τρόπο που εμείς ξέρουμε να αναπνέουμε.
Και αυτό δεν μπορείς παρά να το
εκτιμήσεις και να το σεβαστείς. Και κυρίως
να το απολαύσεις».
Ελευθεροτυπία

Όταν ο ήλιος…

Νινέτ

Η Ελλάδα, και κυρίως η Αθήνα, μετά το
θρίαμβο του ‘4 0, στην Κατοχή. Η Ζωή
είναι δεκάξι χρόνων, εύθυμη, ζωηρή,
ξένοιαστη. Όμως ο πόλεμος, η Κατοχή
και η Αντίσταση θα δώσουν μια άλλη
διάσταση στα όνειρά της.

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;

ΒΚΜ 08496 | 384 σελ.

Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ
ΒΚΜ 08498 | 416 σελ.

Τα Χέγια

Οι νικητές

Η Μάτα τελειώνει το λύκειο στη Λαμία.
Ζει ξένοιαστη με τον πατέρα της
και την ανύπαντρη θεία της. Αθελά
της σκοντάφτει βίαια στο παρελθόν
του πατέρα της. Η σύγκρουση είναι
αναπόφευκτη. Υπάρχουν περιθώρια για
να γεφυρωθεί το χάσμα;

«Μικρέ μου αναγνώστη, αν θέλεις να
μάθεις τι έγινε το 1945, τι έγινε μετά το
1945, ψάξε να το βρεις και γράψε μόνος
σου τη συνέχεια…»
Οι τελευταίες γραμμές ενός
μυθιστορήματος που μιλά για τα χρόνια
του Εμφυλίου.

ΒΚΜ 08497 | 196 σελ.

ΒΚΜ 00678 | 192 σελ.

Ο θησαυρός της Βαγίας

Τα στενά παπούτσια

Καλοκαίρι στην Αίγινα, στη Βαγία. Μια
παρέα μπλέκεται σ҆ ένα μυστήριο και
προσπαθεί να βρει ένα θησαυρό. Ένα
θησαυρό που η ανακάλυψή του τους
οδηγεί στις μέρες της Κατοχής.

Η Ζωή κι ο Παναγιώτης είναι δώδεκα
χρόνων. Γνωρίζονται σ҆ ένα γραφικό
χωριουδάκι της Αίγινας. Ταιριάζουν πολύ,
κάνουν κοινά όνειρα. Κι αποφασίζουν να
κάνουν το «γάμο» τους αμέσως. Παιδικά
παιχνίδια το καλοκαίρι του ҆36.

ΒΚΜ 00679 | 152 σελ.

ΒΚΜ 00676 | 168 σελ.

Κρίμα κι άδικο

Το παραράδιασμα

Η Κορτέσα, μάνα του Δημήτρη,
μετανάστη στην Ολλανδία, έχει τόσο
πολλά να διηγηθεί για τη ζωή της, για τα
όνειρα του γιου της. Όταν όμως αρχίζει
τη διήγηση, ποιος ξέρει τι θα φέρει
στο διάβα της και πόσα απρόοπτα θα
ξεπροβάλουν;

Η Ανάστω τελειώνει την Α΄ Δημοτικού
με άριστα. Ξέρει να διαβάζει, να γράφει
όμορφα και ξέρει την πρόσθεση και την
αφαίρεση. Όταν θα μεγαλώσει, θα γίνει
γιατρός. Όμως ο παγετός, που τρώει και
καταστρέφει τη γη, γκρεμίζει τα όνειρα.
ΒΚΜ 00477 | 208 σελ.

ΒΚΜ 00563 | 144 σελ.

www.patakis.gr
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Το ψέμα

Ε. Π.

Η Χριστίνα είναι δεκαπέντε χρόνων.
Πίσω της απλώνονται τα παιδικά της
χρόνια. Το μέλλον ποιο θα είναι; Νιώθει
μπερδεμένη με τον εαυτό της και
καταφεύγει στο ψέμα.

Μια παρέα συμμαθήτριες με αθωότητα
και αισιοδοξία πλάθουν όνειρα για ένα
μέλλον ανέφελο, όπου θα συνεχίζουν να
είναι μαζί, όπως και στο σχολείο. Μπορεί
η συνοχή μιας τάξης στο γυμνάσιο
θηλέων να φανεί πιο ανθεκτική από τη
δύναμη της ζωής;

ΒΚΜ 00680 | 144 σελ.

ΒΚΜ 01511 | 256 σελ.

Τα γενέθλια

Ο Kύριός μου

Η οκτάχρονη Άννα ετοιμάζεται να
γιορτάσει τα γενέθλιά της. Όμως η μέρα
που ξημερώνει θα φέρει στην Αθήνα τους
ήχους των τανκς. 21η Απριλίου 1967. Ο
κόσμος των μεγάλων αναποδογυρίζει…

Ένας δάσκαλος, ένας ατίθασος μαθητής,
μια δυναμική μητέρα… Πρόσωπα και
συναισθήματα συγκρούονται. Ποιος
θα νικήσει; Η κατανόηση, η εκτίμηση, η
αγάπη και στο τέλος τέλος… ο έρωτας.

ΒΚΜ 00681 | 248 σελ.

ΒΚΜ 04382 | 136 σελ.

Κόκκινη κλωστή δεμένη

Ο πόλεμος, η Mαρία
και το αδέσποτο

Ιστορίες απλές, καθημερινές, με θέματα
παρμένα απ҆ τα χρόνια της Κατοχής
και της Αντίστασης. Διηγήματα που
αναπλάθουν το κλίμα μιας ολόκληρης
εποχής.

 Μαρία είναι ένα θύμα της αγριότητας
Η
του πολέμου. Oι έξυπνες βόμβες των
Αμερικανών τής στερούν γονείς, σπίτι, το
αγαπημένο της σκυλάκι. Χωρίς κανέναν
στον κόσμο, βουβή, βρίσκεται σε μια ξένη
χώρα, την Ελλάδα, για να διεκδικήσει το
δικαίωμα στην αγάπη, το δικαίωμα στη ζωή.

ΒΚΜ 00682 | 116 σελ.

ΒΚΜ 04991 | 160 σελ.

Ο χορός της ζωής

Τότε…

 ιστορία της εικοσάχρονης
Η
Χριστίνας που ξεκινά για το παγωμένο
μεταπολεμικό Παρίσι με σκοπό να γίνει
ηθοποιός… Με βασικό όπλο τη θέλησή
της, η Χριστίνα προσπαθεί να υπερβεί
κάθε εμπόδιο σ҆ ένα δρόμο δύσβατο,
που οδηγεί όμως στην κορυφή.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

 αλοκαίρι του 1946. Η Ζωρζ κάνει
Κ
τα πρώτα της βήματα στο θέατρο. Το
όνειρο παλεύει να γίνει πραγματικότητα.
Παραμονές του Εμφυλίου. Καλοκαίρι του
1962. Σ҆ αυτό το βιβλίο, η συγγραφέας
χτίζει γέφυρες για να ενώσει τους
δρόμους της ζωής της. Κλείνει κύκλους,
κύκλους που έγιναν βιβλία.

ΒΚΜ 02569 | 248 σελ.

ΒΚΜ 05318 | 128 σελ.

Ζουμ

Η αντιπαροχή

Μια ταινία μυστηρίου γυρίζεται στο
Γαλαξίδι. Κι ο αναγνώστης παρακολουθεί
δύο παράλληλες ιστορίες: αυτή που
στήνεται μπροστά στην κάμερα κι αυτή
που παίζεται πίσω της.

Περιλαμβάνει δύο νουβέλες: «Το
μπαστούρωμα» και την «Αποθήκη».
ΒΚΜ 11355 | 80 σελ.

ΒΚΜ 09094 | 128 σελ.

Σοφία

Αργυρώ Κοκορέλη, Ζωρζ Σαρή

 Σοφία, το κοριτσάκι απ҆ το νησί
Η
που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας
Πολυχρονιάδη για να δουλέψει, ήταν ένα
παιδί χαρισματικό. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό
μονάχα που έκανε τα πράγματα να πάρουν
μια τροπή διαφορετική, ή «ευθύνονταν»
και τα μέλη της οικογένειας, που δεν
μπόρεσαν να δουν σ΄ ένα επτάχρονο
κοριτσάκι το «δουλάκι».

Μια αγάπη για δύο
Τέρμα τα δάκρυα, τέρμα οι πανελλαδικές.
Τώρα ο έρωτας, το πρωινό ξύπνημα σε
ώρες φυσιολογικές, τώρα η οινολογία.
Ξημέρωσε, θα πέσω όπως είμαι, ντυμένη,
στο κρεβάτι, θέλω να κοιμηθώ, ώρες πολλές,
δεν έχει διάβασμα σήμερα. Καλημέρα.
ΒΚΜ 01913 | 176 σελ.

ΒΚΜ 02774 | 140 σελ.
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
«Ένας από τους ωραίους της γενιάς των Ρωμιών λογοτεχνών που κλείσανε στο έργο τους τη δίψα
και τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία, ανθρωπισμό…» Διδώ Σωτηρίου

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα | Τότε που κυνηγούσα τους ανέμους |
Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος | Συννεφιάζει | Το ρολόι του κόσμου
χτυπάει μεσάνυχτα | Οδός Αβύσσου αριθμός 0 | Το κρασί των δειλών |
Έκσταση | Θησέας | Αγέλαστη άνοιξη | Κάτω από τα κάστρα της ελπίδας |
Τα πλοία δεν άραξαν | Θυμωμένα στάχυα | Οι ήρωες κοιμούνται ανήσυχα |
Ο άγγελος με τα γύψινα φτερά | Καληνύχτα, ζωή…
BKM 10030 | 576 σελ. | BKM 10031, 384 σελ. | BKM 10032, 416 σελ. | BKM 10033, 224 σελ.| BKM 10034, 496 σελ. | BKM
10035, 520 σελ. | BKM 10036, 528 σελ. | BKM 10037, 168 σελ. | BKM 10038, 232 σελ. | BKM 12146, 520 σελ. | BKM 12166,
528 σελ. | BKM 12167, 200 σελ. | BKM 12168, 560 σελ. | BKM 12169, 456 σελ. | BKM 12170, 528 σελ. | BKM 12171

Ίθαν Χοκ
Μτφρ.: Θέμελης Γλυνάτσης

Μαρία Σκιαδαρέση

Γιλάν-Η πριγκίπισσα των
φιδιών

Κώδικας για ιππότες
Ένας ιππότης, με τον φόβο πως
μπορεί να μην επιστρέψει σπίτι,
γράφει ένα γράμμα στα παιδιά του
για να τους μεταδώσει ό,τι έχει μάθει
στη ζωή. Ο σκοπός του: να τους δώσει
μια πυξίδα για ένα ταξίδι που θα
πρέπει να κάνουν μόνα τους, έναν
σύντομο οδηγό γι' αυτά που δίνουν
στη ζωή νόημα και ομορφιά.

Μια ιστορία από τότε που τα
πλάσματα του κόσμου δεν είχαν
μονάχα μια μορφή, μα άλλαζαν
κατά τις περιστάσεις όψη, σχήμα και
μέγεθος.

BKM 10862 | 228 σελ.

Η µύγα

Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου

Η Δημοκρατική Δικτατορία του
θείου Προκόπη του Καλλιγράφου,
όπου η άψογη διατύπωση των
επίσημων κειμένων αποτελεί θεσμό
υψίστης σημασίας, θα έρθει σε
πολεμική σύρραξη με τη Δικτατορική
Δημοκρατία του Αλλήθωρου
Θεοδοσώφ, ο οποίος δε συγχωρεί
τέτοια… οφθαλμοφανή λάθη.

ΒΚΜ 10868 | 120 σελ.

Ο χτύπος της καρδιάς σου
Μια ιστορία τρυφερή και αληθινή,
που μπήκε αιφνίδια στη ζωή μου.
Άφησα τον μικρό Νικόλα να αφηγηθεί
ο ίδιος την ιστορία αυτή, όπως την
έζησε με το μικρό θαυματουργό
κουτάβι που ένα χειμωνιάτικο βράδυ
το βρήκαν να κλαίει πάνω σ’ έναν
μαντρότοιχο.

ΒΚΜ 10748 | 56 σελ.

ΒΚΜ 12568 | 96 σελ.
Σύντομα κυκλοφορεί: Ο Ορφέας στο μαγεμένο δάσος − Έξι ιστορίες
του φεγγαριού

Έλενα Γλωσσιώτη
Εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Τα παιδιά του κόσμου
βάφουν το μαύρο

Σύλβια Πλαθ
Εικ.: Ντέιβιντ Ρόμπερτς,
μτφρ.: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

Μία συλλογή που αποτελείται από
τέσσερα παραμύθια, που το καθένα
αντιπροσωπεύει ένα από τα βασικά
χρώματα. Σε κάθε παραμύθι ήρωας
είναι ένα παιδί από διαφορετικό
μέρος του κόσμου.

Το κοστούμι-δε-με-μέλει
και άλλες ιστορίες για παιδιά
Τρεις ιστορίες γραμμένες από τη
Σύλβια Πλαθ για τα παιδιά της,
ιστορίες που σφύζουν από ενέργεια
και ενθουσιασμό και ταξιδεύουν
αυτούσιες στον χρόνο.

8+ | ΒΚΜ 11583 NEO | 60 σελ.

ΒΚΜ 08486 | 72 σελ.

Φίλιππος Μανδηλαράς

Νεοελληνική Μυθολογία
Ιστορίες από την καρδιά του μεσημεριού |
Μαγικές ιστορίες από τα βάθη της γης |
Ιστορίες από την άκρη της νύχτας
Ιστορίες από την ελληνική παράδοση που δείχνουν την
ανάγκη του ανθρώπου να ερμηνεύει τον κόσμο σύμφωνα
με τα δικά του μέτρα και συναισθήματα.
ΒΚΜ 09090 | 120 σελ. | ΒΚΜ 09091 | 132 σελ.| ΒΚΜ 09092 | 132 σελ.

www.patakis.gr
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Ê Δείτε και στη σελ. 58

Παντελής Καλιότσος

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ
Κι αν σου μιλώ με παραμύθια
Τα μαγικά παραμύθια «δε λένε αυτό που θέλουν να μας πουν», αλλά με
τον συμβολικό τους λόγο, όσο ανώδυνος κι εξωπραγματικός κι αν μοιάζει,
μας λένε τι πρέπει να κάνουμε «για να μεγαλώσουμε».

CD

Σύνθεση: Mυρτώ Mποκολίνη,
εικ.: Kορίνα Nτερρ

Θα πούμε ψέματα, θα
πούμε την αλήθεια
CD: BKM 07285

Δέκα και ένα παραμύθια σοφίας για καιρούς κρίσης
και άλλων δεινών | Η γυναίκα με τα χέρια από φως –
Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική
παράδοση | Ο Πολυροβιθάς – Το παραμύθι και η
συμβολική του προσέγγιση | Η Στρίγκλα –
Το παραμύθι και η συμβολική του προσέγγιση |
Η νύχτα του κορακιού – Δέκα σκοτεινά παραμύθια
με καλό τέλος από την προφορική παράδοση
BKM 08579 | 72 σελ. | ΒΚΜ 09609 | 72 σελ. | BKM 08171 | 88 σελ. | BKM 08172 |
64 σελ. | ΒΚΜ 11800 | 180 σελ.

Εικ.: Ίρις
Σαμαρτζή

Τα παραμύθια
της μουσικής
Πώς ήρθε στον
κόσμο το πρώτο
πνευστό, το
πρώτο
κρουστό, το
πρώτο έγχορδο
ΒΚΜ 09473 | 48 σελ.

Λόγος
εύθραυστος
κι αθάνατος

Μικρό
αλφαβητάρι
αφήγησης

Τι είναι παραμύθι;
Τι είναι παραμυθάς;
Υπάρχει κάτι
πίσω από την
αφέλεια και το
εξωπραγματικό
στοιχείο στα
μαγικά παραμύθια;

Εγχειρίδιο
εργόχειρου,
καθημερινού
στοχασμού πάνω
στην οδύνη και
στην ομορφιά της
ζωής.
BKM 10863 | 192 σελ.

BKM 07368 | 208 σελ.

Σάντρα Βούλγαρη, εικ.: Bάσω Ψαράκη
| Ο κήπος με τα όνειρα | BKM 08226
| 32 σελ.
Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου, εικ.:
Φωτεινή Στεφανίδη | «Αγάπησέ
με…» και άλλα παραμύθια | ΒΚΜ
09882 | 176 σελ.
Μαρία Παπαγιάννη, εικ.: Αλεσσάντρα
Τόνι | Η κλέφτρα των ονείρων |
ΒΚΜ 10279 | 72 σελ.
Χριστίνα Φραγκεσκάκη, εικ.: Μάρια
Μπαχά | Άμπερ φάμπερ βγε! | ΒΚΜ
09611 | 80 σελ.
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Μάνος Κοντολέων | Η υφήλιος των
παραμυθιών | ΒΚΜ 10703 | 264 σελ.
Ελένη Σαραντίτη | Η καλεσμένη
των Xριστουγέννων | ΒΚΜ 07975
| 32 σελ.
Χριστίνα Φραγκεσκάκη | Ρόσνα και…
Μοζαμέλ | BKM 06921 | 24 σελ.
Μαριάννα Κουμαριανού | Η θέση της
καρδιάς | BKM 11548 | 32 σελ.
Λίλη Λαμπρέλλη | Αυτός που
ξεπουλούσε όνειρα | BKM 11549 |
32 σελ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | ΘΕΑΤΡΟ
Oscar Brenifier, εικ.: Jacques Després
Mτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Κανείς δεν μπορεί να δώσει μία
μόνο απάντηση στα μεγάλα
ερωτήματα της ζωής. Δεν
υπάρχει ένας μόνο τρόπος
σκέψης. Ο καθένας χρειάζεται
να ψάξει, να ανακαλύψει, να
δημιουργήσει τον δικό του.

Βραβείο Nεανικού Tύπου
2008 | Βραβείο Γαλλικής
Τηλεόρασης

Το βιβλίο των μεγάλων φιλοσοφικών αντιθέσεων |
Το βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων |
Tο νόημα της ζωής | H αγάπη, ο έρωτας και η φιλία
6+ | BKM 09644 | 26x26 | 80 σελ. | BKM 08714 | 26x26 | 64 σελ. | BKM 08373 |
32 σελ. | BKM 08372 | 22,5x23 | 32 σελ.

ΘΕΑΤΡΟ

Δημήτρης Σεϊτάνης

Αν εσύ… ήμουν εγώ!
«… έξυπνοι διάλογοι, μεγάλη δόση χιούμορ… Σε ένα σύγχρονο
διαμέρισμα (κλουβί), δύο αδέλφια-έφηβοι ασκούνται από
νωρίς στην πάλη των φύλων, μιμούμενοι το πιο εύκαιρο
παράδειγμα: τη φαγωμάρα των γονιών τους».Ελευθεροτυπία
10+ | BKM 08349 | 96 σελ.

Σάκης Σερέφας

Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι μου
Ένας δεινόσαυρος εμφανίζεται στο μπαλκόνι ενός παιδιού
κι αρχίζουν μια περιπλάνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η θεατρική διασκευή του τιμηθέντος με το Κρατικό Βραβείο
ομώνυμου βιβλίου.

Η
αυλαία
ανοίγει στις
σελίδες µας.

10+ | ΒΚΜ 07866 | 112 σελ.

Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Το αστερόσπιτο (το παραμύθι
Ξένια Καλογεροπούλου

και η θεατρική του διασκευή)

Ελίζα

Ο πόλεμος καταστρέφει τη χώρα τους κι
εκείνα ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι. Θέλουν
να αφηγηθούν την ιστορία τους στους
ανθρώπους. Έχουν την ελπίδα ότι θα τους
καταλάβουν και θα γίνουν φίλοι τους.
Ένα παραμύθι για τον πόλεμο, την
προσφυγιά και την αλληλεγγύη.

«Η Ελίζα, ένα εύθραυστο φαινομενικά, αλλά δυναμικό κορίτσι,
διατηρεί με νύχια και με δόντια ένα ταβερνείο σε εγγλέζικο
λιμάνι περιμένοντας να επιστρέψει ο καλός της που έχει
μπαρκάρει. Ναυλώνει ένα καράβι μαζί με τρεις φίλους κι έναν
παπαγάλο, όταν μαθαίνει –και δεν το πιστεύει– ότι ο καλός της
πέθανε σε κάποιο εξωτικό λιμάνι. Παραμύθι, γέλιο, περιπέτεια,
τρυφερότητα, συγκίνηση – απ' όλα έχει η Ελίζα της Ξένιας
Καλογεροπούλου. Και πάνω απ' όλα, καλό γούστο». Βασίλης
Αγγελικόπουλος, Το Βήμα

5+ | BKM 11051 | 96 σελ.

Αργυρώ Πιπίνη
Εικ.: Ανδρομάχη Γιαννοπούλου

5+ | BKM 07160 | 156 σελ.
Επίσης κυκλοφορεί: Το Σκλαβί | 5+ | BKM 12538 | 144 σελ.

Ιστορίες από τον Σαίξπηρ

Θοδωρής Αμπαζής (σκηνοθεσία, πρωτότυπη
μουσική), Σοφιάννα Θεοφάνους (λιμπρέτο,
παραμύθι, εικονογράφηση)

Διασκευές έργων του Σαίξπηρ.

Το παιχνίδι της μεταμφίεσης
9+ | BKM 07877 | 56 σελ.

Η Βασίλισσα του Χιονιού
Μια διαρκής ιστορία πίστης, αφοσίωσης, ενηλικίωσης και
φιλίας. Μια όπερα για παιδιά, ένα βιβλίο που περιλαμβάνει CD
με όλη την παράσταση.

ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΈΝΟ

5+ | BKM 10602 | Σελ. 48

Μαρία Παπαγιάννη, εικ.: Έλλη Γρίβα

Γιάννης Τσίρος

Eλεύθερα ύδατα

Άγιε Βασίλη, θα μου κάνεις
μια χάρη;

Τρεις μαθητές λυκείου κρατάνε όμηρο τον γιο του διευθυντή της
Επιχείρησης Προστασίας Υδάτων διεκδικώντας αυτό που μοιάζει
αυτονόητο: ελεύθερη πρόσβαση στους υδάτινους πόρους.

Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα,
φτάνει να κοιτάς μακριά – για να μπορείς
να τα δεις.

12+ | BKM 08739 | 104 σελ.

ΒΚΜ 04880 | 128 σελ.

www.patakis.gr
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ΚΟΜΙΚΣ | ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Κατερίνα Σέρβη, Θανάσης Πέτρου

Ιστορικά εικονογραφημένα
Βιβλία-κόμικ, που αφηγούνται την ιστορία των
κοσμοϊστορικών μαχών μέσα από τα μάτια τριών
μικρών της εποχής.

Στη μάχη του Μαραθώνα Κρατικό Βραβείο βιβλίου γνώσεων
Στη μάχη των Θερμοπυλών
Στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές
7+ | ΒΚΜ 09895 | ΒΚΜ 08481 | ΒΚΜ 11533 | 23,3x30,7 εκ. | 80 σελ. ο κάθε τίτλος

Anne Frank
Εικ.: David Polonsky
Μτφρ.: Μαρίζα
Ντεκάστρο
Το ημερολόγιο της
Άννας Φρανκ –
Graphic diary
Σε συνεργασία με το
ANNE FRANK FONDS
που ίδρυσε ο Otto Frank.
9+ | BKM 11496 | 18x27 εκ. |
168 σελ.

Tο Hμερολόγιο
της Άννας Φρανκ

Sid Jacobson
Εικ.: Ernie Colόn
Μτφρ.: Μαρίζα
Ντεκάστρο

Η οριστική έκδοση
του Ημερολογίου
της Άννας Φρανκ,
χωρίς περικοπές, με
ορισμένες προσθήκες
και αλλαγές που είχε
κάνει η ίδια λίγους
μήνες πριν από τη
σύλληψή της.

Άννα Φρανκ:
Η βιογραφία
σε κόμικ
Η επίσημη βιογραφία
από Το σπίτι της Άννας
Φρανκ σε κόμικ.
9+ | BKM 11050 | 17x24
εκ. | 168 σελ.

9+ | BKM 01971 | 384 σελ.

Eoin Colfer, Andrew
Donkin, εικ.: Giovanni
Rigano, μτφρ.: Σπύρος
Γιαννακόπουλος

Πρόσφυγες
Το ταξίδι του Ίμπο είναι
έργο φαντασίας, αλλά
κάθε ξεχωριστό στοιχείο
είναι αληθινό. Καθένας
που ξεκινάει αυτό το
ταξίδι έχει τους δικούς του
προσωπικούς λόγους. Και
όλοι τους είναι άνθρωποι.
10+ | BKM 11380 | 17x26 εκ. |
144 σελ.

9+ | BKM 10482

8+ | BKM 08014 | 23,3x30,7 εκ. 200 σελ.

8+ | BKM 08013 | 23,3x30,7 εκ. | 240 σελ.

Μια σύγχρονη ματιά στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας σε καλοδουλεμένες
αποδόσεις, με την υπογραφή των πιο σύγχρονων εικονογράφων.
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Επίσης κυκλοφορούν:
Aντουάν ντε Σαιντ-Eξυπερύ,
εικ.: Joann Sfar, μτφρ.: Μαρία
Παπαγιάννη | Ο Μικρός Πρίγκιπας |
BKM 07459 | 23x31 εκ. | 120 σελ.
Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, εικ.: Ρόμπερτ
Ίνκπεν, διασκευή: Σοβέλ, Σιμόν, μτφρ.:
Φίλιππος Μανδηλαράς | Το νησί των
θησαυρών | BKM 05655 | 24x20 | 192
σελ.
Ράντγιαρντ Κίπλιγκ, εικ.: Ρόμπερτ
Ίνκπεν, μτφρ.: Ανδρέας Αποστολίδης,
Φίλιππος Μανδηλαράς | Το βιβλίο
της ζούγκλας | BKM 06014 | 24x20 |
192 σελ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | Διασκευές

SAVE
THE
STORY

Κλασικές ιστορίες από όλο τον κόσμο, γραμμένες εκ νέου
από μερικούς από τους καλύτερους σύγχρονους συγγραφείς.
Όμορφα εικονογραφημένες, συνοδεύονται από ένα σημείωμα
σχετικά με την προέλευση της κάθε ιστορίας.

Αλεσσάντρο Μπαρίκκο Δον Ζουάν
Ουμπέρτο Έκο Οι λογοδοσμένοι
Στέφανο Μπέννι Συρανό ντε Μπερζεράκ
Αντρέα Καμιλλέρι Η μύτη
Αβραάμ Γεοσούα Έγκλημα και τιμωρία
Γιγέν Λι Γκιλγκαμές
Άλι Σμιθ Αντιγόνη
Τζόναθαν Κόου Γκιούλλιβερ
Ντέιβ Έγκερς Πλοίαρχος Νέμο
Μελάνια Γκ. Ματζούκκο Βασιλιάς Ληρ

8+ | BKM 09079 | 104 σελ. | BKM 09080 | 112 σελ. |
BKM 09081 | 120 σελ. | BKM 09082 | 112 σελ. |
BKM 09083 | 120 σελ. | BKM 09084 | 112 σελ. |
BKM 09085 | 120 σελ. | BKM 09086 | 104 σελ. |
BKM 09087 | 128 σελ. | BKM 09088 | 120 σελ.

www.patakis.gr
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | Διασκευές

O Μάνος Κοντολέων ξαναγράφει τα κλασικά.

Οι διαχρονικοί λογοτεχνικοί ήρωες εμπνέουν
τον αγαπημένο συγγραφέα να ξαναδιηγηθεί τις
περιπέτειές τους και να δημιουργήσει τους δικούς του
ήρωες. «Οι λογοτεχνικοί ήρωες που καταφέρνουν να ζούνε
μέσα στους αιώνες τελικά είναι χαρακτήρες που αξίζει
κανείς να τους γνωρίσει από πιο κοντά».
Μ.Κ.

Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Το βιβλίο της ζωής του Μεγάλου
Γαργαντούα όταν ακόμα ήταν
παιδί και νέος άντρας

Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Βάσω Ψαράκη

(Ελεύθερη διασκευή του κλασικού
έργου του Φρανσουά Ραμπελαί)

Τριστάνος και Ιζόλδη – Μια
ιστορία των Γλάρων

Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης
(Ελεύθερη διασκευή του κλασικού
έργου του Μιγκέλ Θερβάντες)

(Ελεύθερη διασκευή του μεσαιωνικού
θρύλου, βασισμένη στα βιβλία των
Μπερούλ και Ζοζέφ Μπεντιέ)

9+ | ΒΚΜ 10040 | 208 σελ. | ΒΚΜ 11535 | 200 σελ.

9+ | BKM 12391 | 168 σελ.

Kλασική λογοτεχνία σε σύντομη διασκευή 8+
Αλέξανδρος Δουμάς
Μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Οι τρεις σωματοφύλακες
Ο Άθως, ο Πόρθος και ο Άραμης είναι
τρεις αχώριστοι σωματοφύλακες του
βασιλιά. Όταν σ΄ αυτούς προστεθεί κι
ένας τέταρτος, ο ευέξαπτος νεαρός
Ντ҆ Αρτανιάν, τότε η ζωή τους θα αλλάξει
ριζικά.
ΒΚΜ 04721 | 360 σελ.

Ιούλιος Βερν, μτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Βίκτωρ Ουγκό
Mτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Τα παιδιά του πλοιάρχου Γκραντ

Οι άθλιοι

O αναγνώστης παρασύρεται σ҆ ένα
ταξίδι γύρω από τη Γη, ακολουθώντας
τους ήρωές του, που αντιμετωπίζουν
εκρήξεις ηφαιστείων, ναυάγια, αλλά και
άγριους ληστές, αιμοδιψείς ιθαγενείς και,
κυρίως, την πανουργία ενός κατάδικου.

Μέσα από τις σελ. του παρελαύνουν
οι περιθωριακοί, οι απόβλητοι της
κοινωνίας, που έχουν γίνει θρύλος:
Ο κατάδικος Γιάννης Αγιάννης, ο
άσπλαχνος αστυνομικός Ιαβέρης,
η μικρή Τιτίκα, ο ηρωικός Γαβριάς…

ΒΚΜ 04932 | 240 σελ.

BKM 06612 | 200 σελ.

Ιούλιος Βερν
Mτφρ.: Φ. Μανδηλαράς

Λουίζα Μέυ Άλκοτ
Μτφρ.: Κων|νος Παπαδόπουλος

Το μυστηριώδες νησί

Μικρές κυρίες

Mια θαυμάσια περιπέτεια, που αποτελεί,
κατά κάποιον τρόπο, τη συνέχεια των
«Παιδιών του πλοιάρχου Γκραντ».

Η Μεγκ είναι όμορφη, η Τζο ταλαντούχα
στο γράψιμο, η Μπεθ παίζει πιάνο και
συνθέτει, ενώ η Έιμυ ζωγραφίζει. Η
μητέρα τους, τους εμπνέει την πίστη
στον εαυτό τους, τους εμπνέει την πίστη
στη ζωή.

ΒΚΜ 04722 | 296 σελ.

ΒΚΜ 04723 | 392 σελ.
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | Πλήρη κείμενα

Κλασική λογοτεχνία 8+

Ιούλιος Βερν, μτφρ.: Ρένα Χατχούτ

Ιούλιος Βερν, μτφρ.: Βίκη Δέμου

Το μυστηριώδες νησί

Ταξίδι στο κέντρο της Γης

Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου στις
Η.Π.Α., πέντε Βόρειοι δραπετεύουν με
αερόστατο. Καταλήγουν σ҆ ένα ερημονήσι
στον Ειρηνικό ωκεανό. Μια σειρά από
ανεξήγητα γεγονότα τούς υποχρεώνουν
να πιστέψουν στην παρουσία μιας
μυστηριώδους δύναμης στο νησί.

Αυτό το παραμυθένιο ταξίδι ξεκινάει από
το πείσμα του καθηγητή Λίντενμπροκ να
κατορθώσει αυτό που κανένας γεωλόγος
δεν κατάφερε ποτέ: να διεισδύσει στο
κέντρο της Γης.
ΒΚΜ 01886 | 408 σελ.

ΒΚΜ 11187 | 832 σελ.

Μτφρ.: Ελένη Ρώτη-Βουτσάκη,
Ζωρζ Σαρή

Μτφρ.: Λήδα Παλλαντίου

Μιχαήλ Στρογκόφ
Στις απέραντες εκτάσεις της Σιβηρίας,
όπου έχουν εισβάλει ταταρικά φύλα, ο
λοχαγός Μιχαήλ Στρογκόφ αναλαμβάνει
μια αποστολή που μόνο με θάρρος και
ευφυΐα που ξεπερνούν τα ανθρώπινα
όρια μπορεί να εκπληρωθεί.

Ο «Μεγάλος Ανατολικός» θα μεταφέρει
πάνω από χίλιους ταξιδιώτες από το
Λίβερπουλ στον Νέο Κόσμο. Ποιο μυστικό
κρύβει μέσα του το στοιχειωμένο καράβι;
Ένα ταξίδι γεμάτο σαγηνευτικές εικόνες,
που όμως σημαδεύεται από απρόοπτες
και παράξενες συμπτώσεις.

ΒΚΜ 00441 | 480 σελ.

ΒΚΜ 02841 | 192 σελ.

Μτφρ.: Ελένη Ρώτη-Βουτσάκη

Αλέξανδρος Δουμάς
Μτφρ.: Ρένα Χατχούτ

Η πλωτή πολιτεία

20.000 λεύγες κάτω από τη
θάλασσα

Ο κόμης Μοντεχρίστο
Ένας γνήσιος λαϊκός ήρωας, που
ενσαρκώνει τα όνειρα κάθε ανθρώπου
για πλούτο, παντοδυναμία, δικαιοσύνη
και, τελικά, ευτυχία και αληθινό έρωτα.

Ίσως το πιο γνωστό έργο του Ιουλίου
Βερν, αλλά και το πιο αγαπημένο από
μικρούς και μεγάλους.
ΒΚΜ 10003 | 704 σελ.

ΒΚΜ 09684 | 656 σελ.

Μτφρ.: Δήμητρα Κουβαράκη

Ράντγιαρντ Κίπλιγκ, μτφρ.: Ανδρέας
Αποστολίδης, Φίλιππος Μανδηλαράς

Ο γύρος του κόσμου
σε 80 ημέρες

Το βιβλίο της ζούγκλας
Η ιστορία του Μόγλη που τον μεγάλωσε
μια οικογένεια λύκων είναι ένα από τα
σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα της
ιστορίας. Το Βιβλίο της ζούγκλας περιέχει
και μερικές ακόμη ιστορίες γεμάτες
δράση και περιπέτεια.

Το αριστούργημα του Βερν συνδυάζει
με θαυμαστή μαεστρία την περιπέτεια,
τις ταξιδιωτικές περιγραφές και τους
ολοζώντανους ήρωες.
ΒΚΜ 09370 | 384 σελ.

ΒΚΜ 10291 | 256 σελ.

Μτφρ.: Βίκη Δέμου

Τζακ Λόντον, μτφρ.: Τάκης Μενδράκος

Ο δεκαπεντάχρονος πλοίαρχος

Το κάλεσμα της άγριας φύσης

Ο δεκαπεντάχρονος πλοίαρχος είν҆
ένα παιδί πάνω σ΄ ένα πλοίο που πλέει
ολοταχώς προς τη χώρα της περιπέτειας.
Ένα παιδί που γίνεται άντρας, καθώς
αναμετριέται με δεκάδες κινδύνους.

 ήμα προς βήμα η διαδρομή ενός
Β
σκύλου από τον Νότο ως την Αλάσκα.
Οι περιπέτειες του ζώου, η χάραξη
των πορτρέτων των ανθρώπων που
αναζητούν το κίτρινο μέταλλο, η
περιγραφή του τοπίου αιτιολογούν τον
χαρακτηρισμό του πεζογραφήματος ως
μπεστ σέλερ όλων των εποχών.

ΒΚΜ 01488 | 576 σελ.

ΒΚΜ 02094 | 136 σελ.
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | Πλήρη κείμενα
Έκτορας Μαλό, μτφρ.: Ζωρζ Σαρή

Λουί Περγκό, μτφρ.: Φώντας Κονδύλης

Χωρίς οικογένεια

Ο πόλεμος των κουμπιών

Ο Ρεμί και η συντροφιά του είναι τα
θύματα μιας απειλητικής κοινωνίας,
η δύναμη της οποίας στηρίζεται στο
χρήμα. Μπροστά στη δύναμη αυτή και σε
όσους τη διαχειρίζονται, οι αγαθοί,
οι αθώοι και οι ειλικρινείς είναι άοπλοι
και ανυπεράσπιστοι.

Ένας ανελέητος πόλεμος έχει ξεσπάσει
ανάμεσα στις αντίπαλες παρέες
των δεκατετράχρονων αγοριών μιας
αγροτικής περιοχής της Γαλλίας.
Οι μάχες δίνονται με κάθε τρόπο
και ο μεγαλύτερος εξευτελισμός είναι
το κόψιμο των κουμπιών.

ΒΚΜ 00311 | 472 σελ.

ΒΚΜ 00734 | 352 σελ.

Τζέιμς Μ. Μπάρρι
Μτφρ.: Ρεγγίνα Χατχούτ

Αλεξάντρ Πούσκιν
Μτφρ.: Λένια Ζαφειροπούλου

Πίτερ Παν και Γουέντυ

Ο τσάρος Σαλτάν

Μια ιστορία χαριτωμένη και δροσερή,
που έναν αιώνα τώρα μαγεύει. Ένας
ύμνος στα παιδικά χρόνια, στη φαντασία,
στο όνειρο. Ένα βιβλίο που δίκαια
κατατάχθηκε ανάμεσα στα αριστουργήματα
της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το ωραιότερο έμμετρο παραμύθι
του Πούσκιν, φτιαγμένο με βάση
τη ρωσική προφορική παράδοση.
Για πρώτη φορά, μεταφρασμένο
στα ελληνικά, διατηρώντας το μέτρο και
την ομοιοκαταληξία του πρωτοτύπου.

ΒΚΜ 10398 | 256 σελ.

ΒΚΜ 10855 | 84 σελ.

Χάρριετ Μπίτσερ Στόου
Μτφρ.: Γιάννης Σπανδωνής

Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Η καλύβα του μπαρμπα-Θωμά

Το νησί των θησαυρών

Το βιβλίο που πρώτο έθιξε το θέμα των
φυλετικών διακρίσεων στην Αμερική
του δέκατου ένατου αιώνα. Διαχρονικό,
αποτελεί μέχρι τις μέρες μας το
«ευαγγέλιο» για τα δικαιώματα –πολιτικά
και κοινωνικά– όλων των καταπιεσμένων.

«Ένα βιβλίο που αναφέρεται σ҆ ένα
χάρτη, σ҆ ένα θησαυρό, σε μια ανταρσία,
σε μια σκούνα, στον πυργοδεσπότη
Τριλόουνυ, στον γιατρό και στον
μονοπόδαρο μάγειρα…».
Ρ.Λ.Στ.

ΒΚΜ 01031 | 464 σελ.

ΒΚΜ 09925 | 360 σελ.

Σαρλότ Μπροντέ
Μτφρ.: Μαριλένα Αλεβίζου

Μαρκ Τουαίν, μτφρ.: Λίνα Κάσδαγλη

Τζέιν Έυρ
Η Τζέιν Έυρ, βρίσκει δουλειά ως
γκουβερνάντα κι ερωτεύεται τον
κύριο Ρότσεστερ. Μέσα από τη ζωή
της, κερδίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό
πράγματα πρωτάκουστα για τις γυναίκες
της βικτωριανής κοινωνίας.

Ο Τομ Σόγερ, άτακτος και όμως
συναισθηματικός, ψεύτης και όμως
συνεπής στις αρχές του, έτοιμος πάντα
να καταπλήξει τους γύρω του με τις
φαεινές του ιδέες, μέσα στο μαγευτικό
κόσμο, γύρω απ҆ το μεγάλο Μισσισσιππή
στα μέσα του 19ου αιώνα.

ΒΚΜ 09540 | 616 σελ.

ΒΚΜ 09622 | 400 σελ.

Ντάνιελ Ντεφόου
Μτφρ.: Γιάννης Σπανδωνής

Μτφρ.: Φώντας Κονδύλης

Ροβινσόνας Κρούσος
Το μυθιστόρημα-σταθμός στην
παγκόσμια λογοτεχνία εξακολουθεί να
παρασύρει τους αναγνώστες σε πλούσιες
περιπέτειες και έντονες συγκινήσεις.

Δύο αγόρια, ένα αλητάκι από μια
φτωχογειτονιά του Λονδίνου κι ένα
πλουσιόπαιδο, θα ανταλλάξουν, έπειτα
από μια δυστροπία της τύχης, την
ταυτότητα και τη μοίρα τους.

ΒΚΜ 00729 | 248 σελ.

ΒΚΜ 01030 | 364 σελ.

Οι περιπέτειες του Τομ Σόγερ

Ο πρίγκιπας και ο φτωχός

Κάρολος Ντίκενς
Μτφρ.: Φωτεινή Μεγαλούδη

Λουίζα Μέυ Άλκοτ, μτφρ.: Νανά Ησαΐα

Όλιβερ Τουίστ

Τέσσερις προικισμένες αδελφές μεγαλώνουν στη Νέα Αγγλία
την εποχή του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου. Η μητέρα τους,
που βρίσκεται στο κέντρο της ζωής τους, τους εμπνέει την πίστη
στον εαυτό τους, τους διδάσκει τρόπους για να ξεπερνούν κάθε
δυσκολία. Πάνω απ' όλα, όμως, τους εμπνέει την πίστη στη ζωή.
Ένα πολυαγαπημένο μυθιστόρημα που εξακολουθεί να συναρπάζει.

Μικρές κυρίες

Ένα ορφανό παιδί αντιμέτωπο με
μια σκληρή κοινωνία. Όμως η αγάπη
δε νικιέται εύκολα. Ο μικρός Όλιβερ
συγκινεί πάντα και η ζωή του αποτελεί
ένα κοινωνικό ευαγγέλιο.

ΒΚΜ 12728 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΚΜ 00940 (α’ τόμος) | 336 σελ.
ΒΚΜ 00941 (β’ τόμος) | 344 σελ.

Επίσης κυκλοφορεί: Ανδρέας Καρκαβίτσας | Λόγια της πλώρης | BKM 12005
| 208 σελ.
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Λόρεν Τσάιλντ

Ρούμπυ Ρέντφορτ
Η Ρούμπυ Ρέντφορτ συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός
τολμηρού μισοκακομαθημένου κοριτσιού και ενός πανέξυπνου
και ικανού μυστικού πράκτορα.
Όμως ακόμα κι ένα κορίτσι τόσο χαρισματικό όσο η Ρούμπυ
δεν μπορεί να γίνει πράκτορας σε μία μέρα!

Nίκησε ή πέθανε [το φινάλε της σειράς] | Κοίτα με στα μάτια | Πάρε την τελευταία σου ανάσα |
Τρέχα να ξεφύγεις! | Νιώσε τον φόβο | Διάλεξε το δηλητήριό σου
9+ | BKM 11159 | 608 σελ. | ΒΚΜ 08723 | 400 σελ. | ΒΚΜ 09093 | 416 σελ. | BKM 09616 | 520 σελ. | BKM 10259 | 512 σελ. | BKM 10632 | 568 σελ.

Γιώργος Χατζόπουλος

Πίτερ Μπράουν
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Νι Πι, ο τελευταίος
πειρατής του Αιγαίου
και το νερό της ζωής

Το ρομπότ
στο ερημονήσι
Τι συμβαίνει όταν η φύση
και η τεχνολογία έρχονται σε
σύγκρουση;
Η Ρόζι το ρομπότ ανακαλύπτει
ότι βρίσκεται σε κάποιο
μακρινό νησί. Ξέρει ότι πρέπει
να επιβιώσει μαθαίνοντας από
τα ζώα. Η Ρόζι νιώθει ότι το
νησί είναι ο τόπος της – μέχρι
που έρχονται τα άλλα ρομπότ
να την αναζητήσουν…

«Πρόσω ολοταχώς για τη
Γραμβούσα!» λέω κι ας είμαι
θαμμένος στην άμμο ως τον
λαιμό.
Μια πρωτότυπη περιπέτεια
με Έλληνες πειρατές,
μουσουλμάνους ναυτικούς
αλλά και Γάλλους φιλέλληνες,
στο Αιγαίο την εποχή του
Καποδίστρια.
10+ | ΒΚΜ 11789 | 216 σελ.

7+ | BKM 11171 | 288 σελ.

Κόλιν Μελόυ, εικ.: Κάρσον Έλλις
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Τα χρονικά του
Αγριoδάσους
Αγριόδασος (βιβλίο 1) | Κάτω
από το Αγριόδασος (βιβλίο 2)
| Η Αυτοκρατορία του
Αγριοδάσους (βιβλίο 3)
Μια γοητευτική ιστορία γεμάτη
θαύματα, κινδύνους και μαγεία, που
αντιπαραβάλλει τις συγκινήσεις του
μυστικού αυτού κόσμου με τη ζωή στη
σύγχρονη πόλη.
«Όταν μπήκα, δεν ήθελα να ξαναβγώ!»
Λέμονι Σνίκετ, συγγραφέας
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10+ | BKM 09059 | 600 σελ. | BKM 09474 | 624
σελ. | BKM 10197 | 656 σελ.
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Μαρία Παπαγιάννη

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Παπούτσια με φτερά

Θωμάς Q.Bit Ταξιδιώτης
στο κάτοπτρο του χρόνου

Μια περιπέτεια με μικρά
θαύματα και μεγάλους αγώνες
στους δυο κόσμους, τον
πραγματικό και τον άλλο, τον
κρυμμένο στη φαντασία μας.
Ένα βιβλίο για την ποίηση,
για το κυνήγι της χώρας της
Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή,
με κανονικούς ανθρώπους που
επιμένουν να ονειρεύονται.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ

Πάντα επιζητούσες την
περιπέτεια αλλά μέχρι που είσαι
προετοιμασμένος να αντέξεις;
Ο Θωμάς, κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο με «ταχύτητες
κβάντων». Όταν προκαλεί,
χακάροντας τη μεγαλύτερη
εταιρεία ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, ούτε ο ίδιος δεν
μπορεί να φανταστεί πού
μπλέκει.

10+ | ΒΚΜ 10682 | 288 σελ.

Κρατικό Βραβείο
13+ | ΒΚΜ 10717 | 264 σελ.

Αναγραφή στον Τιμητικό
Πίνακα της IBBY

Βραβείο του περιοδικού
Ο Αναγνώστης | Κρατικό Βραβείο |
Αναγραφή στον κατάλογο White
Ravens

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων
Ένας κόσμος που βρίσκεται δίπλα μας και κατοικείται από συνηθισμένα παιδιά
με ασυνήθιστες ιδιότητες. Παιδιά που θα κάνουν φίλους, θα ζήσουν επικίνδυνες
και αστείες περιπέτειες, θα γνωρίσουν αλλόκοτους καθηγητές, θα αποδεχτούν τη
μοναδικότητά τους. Περίπου ό,τι θα συνέβαινε και σε ένα συνηθισμένο σχολείο δηλαδή!

Βιβλίο 1: Το Μυστικό Καταφύγιο |
Βιβλίο 2: Όταν ήρθαν για εμένα |
Βιβλίο 3: Η Δοκιμασία

Αλάστρα Το βιβλίο των δύο κόσμων
Γίνεται κάποιος να μπει σε ένα βιβλίο
ή να αλλάξει θέση με τα πρόσωπα που
ζουν και αναπνέουν στις σελ. του;
Μια συναρπαστική περιπέτεια που
διαδραματίζεται σε δύο αντικριστούς
κόσμους.
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο

9+ | ΒΚΜ 11356 | 136 σελ. | ΒΚΜ 11743 | 168 σελ. | ΒΚΜ 12154 | 176 σελ.

12+ | ΒΚΜ 10218 | 336 σελ.

Αντρί Σνερ Μάγκνασον
Μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας

Νίκολας Γκάννον
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Τιμακιστάν Το σεντούκι του

The Doldrums Το παγόβουνο και ο φανοστάτης

χρόνου
Σ҆ ένα κοντινό μέλλον οι
άνθρωποι, απογοητευμένοι
από την καθημερινότητά τους,
κλείνονται σε μαύρα κουτιά
που έχουν τη δύναμη να
σταματούν τον χρόνο. Μερικά
παιδιά όμως απεγκλωβίζονται…
Μια μαγική ιστορία που μας
καλεί ν҆ αρπάξουμε τη ζωή από
το χέρι ΤΩΡΑ!

Οι φημισμένοι εξερευνητές
Ραλφ και Ρέιτσελ Χέλμζλυ
εξαφανίστηκαν στην
Ανταρκτική. Ο Άρτσερ, ο
εγγονός τους λατρεύει την
περιπέτεια, αλλά οι γονείς
του μετά βίας τον αφήνουν να
βγει από το σπίτι. Έτσι μαζί με
τους φίλους του οργανώνουν
ένα σχέδιο που περιλαμβάνει
κροκόδειλους και
αλεξίπτωτα…

14+ | BKM 06360 | 376 σελ.

8+ | BKM 10878 | 368 σελ.
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Σπύρος Γιαννακόπουλος,
εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Το κορίτσι με το ξύλινο
σπαθί

Νάνσι

Ένα κορίτσι μένει τον Αύγουστο
στην πόλη δίχως τους φίλους
της. Εκεί που περιπλανιέται
συναντάει έναν «πρίγκιπα» ο
οποίος της ζητάει να πάει μαζί
της στον κόσμο του, τον κόσμο
των ξωτικών.
Τρελό κέφι, με ισχυρές δόσεις
φαντασίας, και καλό χιούμορ
που θα διασκεδάσει αφάνταστα
τους αναγνώστες!

Μια πριγκίπισσα σώζεται από
την ομηρία ενός απαίσιου
δράκου χάρη στις ενέργειες
ενός λευκού ιππότη, τον
οποίον είναι υποχρεωμένη να
παντρευτεί. Εκείνη είναι όμως
ερωτευμένη με τον κηπουρό κι
όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτός
έχει εξαφανιστεί, αναλαμβάνει
δράση!
9+ | ΒΚΜ 10884 | 256 σελ.

8+ |ΒΚΜ 10881 | 256 σελ.

Κάλεμπ Κρισπ
Εικ.: John Kelly
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Άιβυ Πόκετ
Είμαι 12 χρονών και δεν θα
μπορέσετε να βρείτε πιο
συναρπαστική προσωπικότητα
σε όλο το Παρίσι: Έχω το ένστικτο
μυστικού πράκτορα,τη σβελτάδα
ξαφνιασμένου κούνελου, και τη
χάρη πρίμας μπαλαρίνας.
Είστε έτοιμοι για την Άιβυ Πόκετ;
Γιατί η Άιβυ είναι έτοιμη για σας!
«Ένα διασκεδαστικό βιβλίο που μ҆ έκανε να γελάω
και να πηδάω ταυτόχρονα». –Ella, 10 ετών

Μακριά από την Άιβυ Πόκετ | Σταματήστε την Άιβυ Πόκετ | Ως εδώ με την Άιβυ Πόκετ!
8+ | ΒΚΜ 10633 | 368 σελ. | ΒΚΜ 10634 | 360 σελ. | ΒΚΜ 11444 | 408 σελ.

Μάνος Kοντολέων
Εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Μανόλο & Μανολίτο
Μανόλο & Μανολίτο και… Μανουήλ
Ιστορίες και όνειρα, όλα τους περιπέτειες από αυτές που
μπορεί –α, σίγουρα!– να συμβούν στον καθένα.
Ένας συγγραφέας – ο Μανόλο. Ένα μικρό αγόρι – ο Μανολίτο.
Και ο Μανουήλ, ο έφηβος με τα μαύρα μαλλιά
και τα γαλάζια μάτια… Που ήρθε κάπου από τα βόρεια
– ίσως και από τις σελ. ενός άλλου βιβλίου, ενός
άλλου συγγραφέα… Και που ονειρεύεται πολλά ταξίδια
να κάνει… Όπως κάποτε τα έκανε ο παππούς του.
10+ | ΒΚΜ 08902 | 120 σελ. | ΒΚΜ 10742 | 120 σελ.

www.patakis.gr
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Πίττακους Λόρι, μτφρ.: Μπελίκα Κουμπαρέλη

H κληρονομιά των Λόριαν

«Η κληρονομιά των Λόριαν» έχει
μεταφερθεί στον κινηματογράφο σε
παραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Μυστηριώδεις εξωγήινες οντότητες, υπερφυσικές δυνάμεις,
επικές μάχες με πλάσματα που ενσαρκώνουν το απόλυτο
Κακό, αδιάκοπη δράση, έρωτας και φιλία σε ένα πολύ
εκρηκτικό μείγμα που θα ενθουσιάσει κάθε έφηβο, γιατί
όλοι χρειαζόμαστε ήρωες στη ζωή μας.

« Ο γ οργ
ό ς ρυ θ μ
ό ς , οι
σ υ γ κ λ ον
ισ τικές
σ κ ην ές
μ ά χ ης κ
α ι η α να
μέ τρηση
του Κα λ
ού μ ε το
Κακό
δημιουρ
γούν μια
σειρά π
θ α γοη τ
ου
ε ύ σ ε ι το
υ ς ο πα δ
της ε πισ
ού ς
τημονικ
ής
φ α ν τα σ
ίας».
Bulletin
of the Ce
nter
for Child
ren’s Boo
ks

Eίμαι το νούμερο 4 |
H δύναμη των 6 | Η άνοδος του 9 |
Η πτώση του 5 | Η εκδίκηση της 7 |
Το πεπρωμένο της 10 |
Ενωμένοι σαν μια γροθιά
12+ | BKM 07774 | 416 σελ. | BKM 08233 | 384 σελ. |
BKM 08856 | 368 σελ. | BKM 10284 | 384 σελ. |
ΒΚΜ 10642 | 424 σελ. | ΒΚΜ 11393 | 472 σελ.

«Είμαι ο Πίττακους Λόρι. Κατάγομαι
από τον πλανήτη Λόριεν, τριακόσια
εκατομμύρια μίλια μακριά. Είμαι
έ νας από τους δέκα Γηραιούς
που ζούσαν στον πλανήτη μας.
Είμαι δέκα χιλιάδων χρονών. Όλοι
σ τον π λανήτη Λόριε ν είμασ τε
χαρισματικοί, δυνατοί, γρήγοροι,
γε ν νημέ νοι με υπερφυσικές
δυνάμεις. Παρά τις δυνάμεις μας,
όμως, οι Γηραιοί, οι υπεύθυνοι για
την άμυνα του πλανήτη, απέτυχαν.
Ο Λόριεν καταστράφηκε κι όλοι
σκοτώθηκαν, εκτός από 9 παιδιά
και από τους 9 φύλακές τους.
Κατάφεραν να πετάξουν ως τη Γη

με την ελπίδα πως θα μπορέσουν
να μεγαλώσουν και να αναπτύξουν
τα μαγικά τους χαρίσματα ώστε μια
μέρα να πάρουν πίσω τον πλανήτη
μας από τους Μογκαντόριαν. Ο
πόλεμος μεταφέρθηκε πια σ τη
Γη! Θα σας αφηγηθώ την ιστορία
του Λόριεν, των εννιά παιδιών
που διέφυγαν και του πολέμου
που ακολουθεί, έτσι ώστε να μην
ε πιτρέψε τε να συμβεί σ ’ εσάς
αυτό που συνέβη σ’ εμάς. Στόχος
μου είναι να βρω τα 6 παιδιά που
έμειναν, έτσι ώστε να ενώσουν
τις μαγικές τους δυνάμεις και να
αγωνιστούμε όλοι μαζί».

Ψηφίσ τ
ηκ ε ω ς
το κα λύ
τ ερο
ολ λα νδικ
ό
μυθισ τό
ρημα
των τ ε λ
ευ ταίων
5 0 χ ρ όν
ων.

Σειρά στο NETFLIX

Ρικ Ριόρνταν, μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Τα χρονικά των Κέιν
«Νεαροί πρωταγωνιστές με μαγικές
δυνάμεις που δε φαντάζονταν ότι διαθέτουν,
καταιγιστική δράση, αγωνία, διαρκείς
ανατροπές αλλά και μια πανέξυπνη
χιουμοριστική γραφή». Booklist

A πό τ ο ν
συγ γραφ
έ α το υ
«Ο Πέρσ
ι Τζάκσο
ν
και οι Ο
λύμπιοι»
και του
1ου βιβ
λίου
της σειρ
άς «Τα 3
9
σ τοιχεία
».

1. Η κόκκινη πυραμίδα | 2. O πύρινος θρόνος |
3. Η σκιά του ερπετού

Τόνκε Ντραχτ, μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου

Γράμμα για τον βασιλιά
Ένα σημαντικό γράμμα, μια επικίνδυνη αποστολή
τιμής, ένας ετοιμοθάνατος Μαύρος Ιππότης
με λευκή ασπίδα και το ταξίδι ξεκινάει για τον
16χρονο Τιούρι.Κυνηγημένος από τους Κόκκινους
Ιππότες, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να φτάσει
στονπροορισμό του…
Bραβείο Griffel der Griffels
12+ | BKM 7839 | Σελ. 616

8+ | ΒΚΜ 08740 | 648 σελ. | ΒΚΜ 09063 | 560 σελ. | ΒΚΜ 09097 | 520 σελ.
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Κρίστοφερ Παολίνι
Μτφρ.: Φωτεινή Μεγαλούδη

Kληρονομιά
Ξεκίνησε με τον Έραγκον…
Τελειώνει με την Κληρονομιά.

Βιβλίο 1: Έραγκον
Βιβλίο 2: Ο πρωτότοκος
Βιβλίο 3: Μπρίσινγκρ
Βιβλίο 4: Η κληρονομιά

10+ | ΒΚΜ 05526 | 696 σελ. | ΒΚΜ 06019 | 920 σελ. | ΒΚΜ 07303 |
1.008 σελ. | ΒΚΜ 08471 | 1.112 σελ.

Όχι πριν πολύ καιρό, ο Έραγκον δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα φτωχό χωριατόπαιδο, και
ο δράκος του, η Σαφίρα, μια γαλάζια πέτρα μέσα σ҆ ένα δάσος. Σήμερα, σηκώνουν στους ώμους
τους το πεπρωμένο ενός ολόκληρου πολιτισμού. Ο Δρακοκαβαλάρης και ο Δράκος του έχουν
φτάσει πολύ πιο πέρα από ό,τι θα τολμούσε έστω και να φανταστεί κανείς. Μπορούν όμως να
ανατρέψουν τον διεφθαρμένο βασιλιά και να ξαναφέρουν τη δικαιοσύνη στην Αλαγαισία;
στα όνειρα και στη Μέση της Γης, εκεί
που το καλοκαίρι διαρκεί για πάντα.

Αγγελική ∆αρλάση

Τότε που κρύψαµε έναν
άγγελο

12+ |ΒΚΜ 09291 | 192 σελ.

 νας δάσκα λος που ονειρεύεται,
Έ
ένας απατεώνας θείος και µια
όµορφη ακροβάτισσα είναι
μερικοί από τους µεγά λους που
αποδεικ νύονται ά λ λοτε σύµµαχοι
κι ά λ λοτε εχθροί στην προσπάθεια
τριών παιδιών να σώσουν έναν
πληγωµένο άγ γελο, λίγο πριν τους
προλάβει ο πόλεµος…

Σόνια Φερνάντεθ-Βιδάλ,
μτφρ.: Αγαθή Δημητρούκα

Η πόρτα με τις τρεις
κλειδαριές
Μια μαγική περιπέτεια στο κβαντικό
σύμπαν. Ένα συναρπαστικό
μυθιστόρημα που εξηγεί με απλό
τρόπο τα μυστήρια του σύμπαντος
και της ύλης.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ | Kρατικό Bραβείο στη θεατρική
διασκευή του | Αναγραφή στον
κατάλογο White Ravens

10+ | ΒΚΜ 08823 | 200 σελ.

Έλλεν Πόττερ, μτφρ.: Στέλλα
Κάσδαγλη

ΒΚΜ 07338 | 232 σελ.

Ολίβια Κίντνεϋ

Ελένη ∆ικαίου

Η μαγική ιστορία ενός κοριτσιού που
ανακαλύπτει όχι έναν αλλά πολλούς
θαυμαστούς καινούριους κόσμους
μέσα στην ίδια την πολυκατοικία
της – σε μια στιγμή που νιώθει πιο
μόνη και πιο λυπημένη από ποτέ.
Ένα μυθιστόρημα που ακολουθεί την
παράδοση της Αλίκης στη Χώρα των
Θαυμάτων και δημιουργεί έναν κόσμο
αλλιώτικο, διασκεδαστικό, μαγικό και
απολύτως αυθεντικό.

Η κοιλάδα µε τις πεταλούδες
Στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον,
δύο δωδεκάχρονα παιδιά, ο Ζώης
και η Κόρα, ανακαλύπτουν τυχαία
μέσα από την οθόνη της συσκευής
προσωπικής επικοινωνίας της
μητέρας του Ζώη την ύπαρξη ενός
παράξενου τόπου.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της IBBY
| Αναγραφή στον Τιμητικό Πίνακα της
IBBY

12+ | ΒΚΜ 10647 | 192 σελ.

10+ | ΒΚΜ 05527 | 272 σελ.

Άνταμ Ρεξ, μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Κωστής Μακρής

Επιτέλους φτάσαμε σπίτι |
Ο Σμεκ κατεβαίνει
για πρόεδρος

Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες
Μια ζωοφιλική περιπέτεια
οικολογικής μαγείας για αναγνώστες
που είναι γάτες και για γάτες που
ξέρουν τι θέλουν.

Τι κάνεις όταν οι εξωγήινοι
καταφτάνουν στη Γη και πέρα απ҆όλες
τις καταστροφές, απάγουν και τη
μαμά σου; Όμως η Ουτοπία Τούτσι
δεν είναι ένα συνηθισμένο κορίτσι.
Παρέα με τη γάτα της ονόματι
Γουρούνι ξεκινάει οδικώς για τη
Φλόριντα με την ελπίδα να βρει τη
μαμά της.

Έπαινος Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
12+ | ΒΚΜ 07587 | 512 σελ.

Σώτη Τριανταφύλλου

Η Μαριόν στ’ ασημένια
νησιά και στα κόκκινα δάση
Ένα ταξίδι στους μύθους, στα βιβλία,

www.patakis.gr

9+ | ΒΚΜ 09478 | 472 σελ. | ΒΚΜ 10507 | 296 σελ.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Και το βραβευμένο
ελληνικό μας!

Βραβείο
TigerCr
e
Adventu ate
re B o o k
Compe
tition
(#TC AB
C)

Χριστίνα Ανδρέου, Μάρια Μπαχά

Μπέτση, η μικρή μάγισσασεφ: Υπέροχα αηδιαστικό!

Εντουάρ Μανσό

Μagali Le Huche

Κρεβάτι, κρεβατάκι μου

Σκοτάδι, σκοταδάκι μου

Ένα παιδί με ζωηρή φαντασία προσπαθεί
να αποφύγει να πάει για ύπνο…
οδηγώντας την πυροσβεστική του,
πλένοντας τα δόντια ενός κροκόδειλου ή
πετώντας στην πλάτη ενός πελαργού!

Η μικρή Κλάρα φοβάται να
αντιμετωπίσει τα τρομακτικά πλάσματα
της νύχτας, ώσπου τελικά καταλαβαίνει
πως δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα να
φοβηθεί!

ΒΚΜ 11936 | 17,6x23,8 εκ. | 24 σελ.

ΒΚΜ 11935 | 17,6x23,8 εκ. | 24 σελ.

Θα διαβάσεις, θα ακούσεις την ιστορία, θα αγγίξεις
και θα κουνήσεις ό,τι θέλεις! Αν είσαι και βιβλιοφάγος,
τότε θα ικανοποιήσεις και τις 5 αισθήσεις σου!
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Η Μπέτση θέλει να κερδίσει στον
διαγωνισμό μαγειρικής «Οι Μαύροι
Σκούφοι» αλλά της λείπει ένα
βασικό συστατικό για την υπέροχα
αηδιαστική συνταγή της…
Το βιβλίο συνοδεύεται από
διαδραστικό βιβλίο (book app*), για
να ζήσεις τη μαγεία του παραμυθιού
ξανά και ξανά και να βοηθήσεις εσύ
την Μπέτση να βρει το μανιτάρι-τσίλι.
(*διαθέσιμο δωρεάν στο App Store
και στο Google Play)
5+ | ΒΚΜ 11928 | 32 σελ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Ιστορία
Κατερίνα Σέρβη, εικ.: Αλεξία Λουγιάκη

Οι αρχαίοι μου φίλοι
Η σειρά παρουσιάζει με διασκεδαστικό τρόπο
σημαντικές αρχαίες πόλεις, μνημεία και
πολιτισμούς της Ελλάδας. Σε κάθε βιβλίο ένας
μικρός ήρωας ξεναγεί τα παιδιά στην εποχή του
και τους δείχνει από κοντά τη ζωή του, αρχαία
αντικείμενα καθημερινής χρήσης και σπουδαία
έργα τέχνης. Περιλαμβάνει γλωσσάρι, χάρτες
και συμπληρωματικό υλικό.

Γλαύκος, ο μικρός Μινωίτης |
Αλεξάνδρα, η μικρή Μυκηναία
4+ | ΒΚΜ 11943 | ΒΚΜ 11944 | 36 σελ. ο κάθε τίτλος
Υπό έκδοση: Μυρρίνη, η μικρή Αθηναία | BKM 12024

Υβάν Πομμό,
Κριστόφ Υλλά-Σομέρ,
μτφρ.: Κατερίνα Σέρβη

Εμείς, η Ιστορία μας
Ας παρατηρήσουμε,
με χρονολογική σειρά,
παράλληλα, σε όλο τον
κόσμο, όλα όσα ζήσαμε
όλον αυτόν τον καιρό,
χωρίς να δίνουμε έμφαση
στην τάδε ή στη δείνα
χώρα. Για να δούμε τι θα
αποκαλύψει η ματιά μας!
9+ | ΒΚΜ 11222 | 27x27 εκ. |
96 σελ.

Τζάννι Ροντάρι
Μτφρ.: Βασιλική Νίκα

Η θαυμαστή ιστορία του
ανθρώπου από την αρχή
Η ιστορία της ανθρωπότητας
από τα ρόπαλα μέχρι τα ρομπότ.
Όπως λέει και ο Ντάριο Φο «Μη
σταματάτε ποτέ στη φαινομενική
πλευρά των γεγονότων, αλλά
αναποδογυρίστε τα, μασήστε τα,
μυρίστε τα. Και μην ικανοποιείστε
ποτέ από μία και μοναδική
εκδοχή».

οικονομία

Joâo Miguel Tavares, εικ.: Nuno Saraiva

Τι φταίει για την κρίση, μπαμπά; Η απάντηση του
«αριστερού» μπαμπά. Η απάντηση του «δεξιού» μπαμπά.

6+ | ΒΚΜ 07857 | 14x19,5 εκ.| 216 σελ.

5+ | BKM 09007 | 20x22,4 εκ. | 48 σελ.

AΓΓEΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΛΆ

Pίτσαρντ Γουόφ
7+ | ΒΚΜ 03499 | 22x27 εκ. |
32 σελ.

www.patakis.gr

9+ | BKM 07231 | 80 σελ. | BKM 07232 Kρατικό Bραβείο | 64 σελ.

86

8+ | BKM 09216 | 24x28 εκ. | 48 σελ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Ιστορία

δρ. Εύη Παπαδοπούλου, εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Αρχαιολογικά παραμύθια
Πρωτότυπες λογοτεχνικές ιστορίες, βασισμένες σε αληθινούς αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα, με απώτερο σκοπό τους
την πρόσληψη γνώσης για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με έναν απλό, ευχάριστο και μοναδικό στο είδος του τρόπο. Έναν τρόπο
που εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελεί παράδοση και πολύτιμη κληρονομιά για τον τόπο μας, συγκινώντας και ψυχαγωγώντας
παράλληλα ανθρώπους από όλο τον κόσμο: το παραμύθι.

Το όνειρο του Νικία
και της Μελίτης

Το ημερολόγιο
των άστρων

Πολύ πολύ παλιά, στους
Δελφούς, το αλλοτινό κέντρο
του κόσμου, δυο νέοι και
διάσημοι μουσικοί θέλησαν
να διαγωνιστούν στη μεγάλη
γιορτή των Πυθίων για να
απλώσουν τη φήμη τους στα
πέρατα της γης. Ο Νικίας και
η Μελίτη, με την επτάχορδη
λύρα αχώριστο σύντροφό
τους, γύρεψαν να φορέσουν το
δάφνινο στεφάνι της νίκης.

Ένα ναυάγιο, γνωστό πλέον
σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της
μοναδικότητας του πολύτιμου
φορτίου του, υπήρξε η
αφορμή και η έμπνευση για
τη συγγραφή αυτού του
γοητευτικού παραμυθιού.
Το σπουδαιότερο εύρημα του
ναυαγίου των Αντικυθήρων
αποτελεί ο μηχανισμός.
ΒΚΜ 11891 | 52 σελ.
Επίσης κυκλοφορεί:

8+ | ΒΚΜ 11550 | 72 σελ.

Ê Δείτε και στη σελ. 74.

Η υπόσχεση της Λευκής Θεάς |
BKM 12341 ΝΕΟ | 60 σελ.

Σάκης Σερέφας
Εικ.: Stilos

Εύη Τσιτιρίδου
Εικ.: Θανάσης Δήμου

Ένας δεινόσαυρος στο
μπαλκόνι μου

Βυζαντινή
Κωνσταντινούπολη

Κάποιο πρωί, στο μπαλκόνι του
σπιτιού του Γιάννη, εμφανίζεται
το κεφάλι ενός δεινόσαυρου. Ο
Γιάννης δε χάνει την ευκαιρία
και σκαρφαλώνει πάνω στην
πλάτη του δεινόσαυρου. Και
τότε, αρχίζει μια περιήγηση
μέσα στην πόλη της
Θεσσαλονίκης: πάνω στη στέγη
από παλιά και νεότερα μνημεία
κι από εκεί ψηλά παρατηρεί τη
ζωή της σημερινής πόλης.

Η βυζαντινή ιστορία γίνεται
παιχνιδάκι μέσα από τον
αφηγηματικό λόγο της
συγγραφέα αλλά και με τις
έξυπνες δραστηριότητες που
υπάρχουν σε κάθε κεφάλαιο.
Το βιβλίο αποτελεί ένα
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
των εκπαιδευτικών αλλά και
ένα απολαυστικό παραμύθι
για τα βυζαντινά χρόνια.

Κρατικό Βραβείο

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ

5+ | ΒΚΜ 06603 | 21x28 εκ. | 64 σελ.

5+ | BKM 06789 | 21x28 εκ. | 80 σελ.

Μαρία Ε. Σκιαδαρέση
Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Προσωπογραφίες

Λίγο πριν το τέλος Ρήγας Βελεστινλής |
Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης |
Τα χρόνια της φωτιάς Κωνσταντίνος
Κανάρης
ΒΚΜ 06463 | 80 σελ. | ΒΚΜ 07213 | 120 σελ. | ΒΚΜ 06462 |
56 σελ.

Η σειρά σκοπεύει να γνωρίσει στα παιδιά, και όχι μόνο, με τρόπο
μυθιστορηματικό, πρόσωπα που έστησαν τα θεμέλια ώστε να γίνει η Ελλάδα
κράτος ανάμεσα στα υπόλοιπα του σύγχρονου κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί,
από τη φύση τους ιδιαίτεροι, βίωσαν στην πολυτάραχη ζωή τους στιγμές
μεγαλείου και έξαρσης, όπως και στιγμές πόνου και απόγνωσης, κάποιες απ’
αυτές επιτεύχθηκαν εδώ σαν αφορμή για να γραφτεί, για τον καθένα χωριστά,
μια ιστορία σαν μυθιστόρημα, που θα γοητεύσει και θα συγκινήσει τον
αναγνώστη. Το κυρίως λογοτεχνικό κείμενο διανθίζεται με γλωσσάρι
και ιστορικές μαρτυρίες και συμπληρώνεται από τη βιογραφία ή την
εργογραφία του προσώπου καθώς και από βασική βιβλιογραφία.
Επίσης κυκλοφορούν:
Τάκης Λάππας | Παπαφλέσσας | Η κατάρα της μάνας. Aπό τους αρματολούς και κλέφτες
| BKM 02684 | 128 σελ. | ΒΚΜ 04848 | 144 σελ. | 192 σελ.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Περιβάλλον | Κοινωνία
Υπ ό
έκδοση

Ελένη Σβορώνου, εικ.: Θανάσης Πέτρου

Πράσινος πυρετός
Ένας οδηγός επιβίωσης για
αλλεργικούς στην καταπάτηση
των νόμων για το περιβάλλον

υποστηρίζει
τη WWF

Για σένα που θέλεις να εκφράσεις
τη γνώμη σου, να αντιδράσεις στις
αυθαιρεσίες σε βάρος του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής σου, αλλά διστάζεις
γιατί δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις.

Χριστίνα Ρασιδάκη, Σμαρούλα Παντελή

Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο

Ανυπομονείς να τελειώσεις με τα «πρέπει» και να ασχοληθείς με
τα «θέλω» σου; Έχεις να παλέψεις με την αναβλητικότητά σου
την ίδια ώρα που η καθημερινότητά σου πολιορκείται από γονείς,
καθηγητές και φίλους; Αν ναι, τότε αυτό εδώ είναι ένα βιβλίο που:
• σε βοηθάει να πετύχεις στο Γυμνάσιο σαν να πατάς ένα κουμπί!
• σε προστατεύει από τη βαρεμάρα του σχολείου!
• σου μαθαίνει να σέβεσαι τα όνειρά σου και σε ανεβάζει
ψυχολογικά ώστε να τα πετύχεις!

9+ | ΒΚΜ 11365 | 17x24 εκ. | 104 σελ.

12+ | ΒΚΜ 12604 | 17x24 εκ.

Μάρω Λοΐζου
Eικ.: Kατερίνα Bερούτσου

Tο θαύμα
του κόσμου
«Αγαπάμε περισσότερο ό,τι
γνωρίζουμε καλύτερα».
Με το σκεπτικό αυτό
η Μάρω Λοΐζου σε όλη της
τη ζωή επεδίωξε να μυήσει
τα παιδιά στην ποίηση του
κόσμου. Με τη σειρά αυτή,
μέσω του παραμυθικού λόγου,
μυεί το παιδί σε δύσκολες
έννοιες όπως η κοσμογονία,
η αποκαλυπτική γλώσσα των
απολιθωμάτων, κ.ά.
Κάθε βιβλίο είναι
εμπλουτισμένο με
δραστηριότητες σχεδιασμένες
από την καθηγήτρια
Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου και
τους συνεργάτες της.

απολιθώματα

μικρόκοσμος

αναπαραγωγή
ζώων

κοσμογονία

αισιοδοξία
για τη ζωή

αναπαραγωγή
φυτών

εξέλιξη του
ανθρώπου

7+ | ΒΚΜ 02759 | ΒΚΜ 04285 | ΒΚΜ 05182 | ΒΚΜ 02250 | ΒΚΜ 03498 | ΒΚΜ 02249 | ΒΚΜ 02760 | ΒΚΜ 03947 |
20x22 εκ. | 48 σελ. το κάθε βιβλίο

Mπριγκίττε Bένιγκερ, σκίτσα: Zaü, πρόλογος: Yann Arthus-Bertrand, μτφρ.: Μαρσέλ Καρακώστας

Θα είμαι τα μάτια της Γης
Ένα λεύκωμα με φωτογραφίες που πάρθηκαν από ψηλά, και μαζί κείμενα και σκίτσα συγκλονιστικά, ικανά να
αφυπνίσουν συνειδήσεις και όνειρα. Με γλωσσάρι 100 όρων για την αειφόρο και αλληλέγγυα ανάπτυξη.
6+ | BKM 07007 | 34x23,5 εκ. | 112 σελ.

Andrea Mills
Μτφρ.: Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη

Ζώα που κινδυνεύουν μας
περιγράφουν τη ζωή τους

Επίτομη Παιδική
Εγκυκλοπαίδεια

Με πολλές φωτογραφίες, συνοπτικές
πληροφορίες και ευχάριστα κείμενα
το βιβλίο μάς παρουσιάζει τα ζώα
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
σε όλο τον κόσμο.

Με χιλιάδες λήμματα
και συναρπαστικές εικόνες
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
πριν τελειώσεις το Δημοτικό.

6+ | BKM 05546 | 31x27 εκ. | 80 σελ.

www.patakis.gr

εξέλιξη
της ζωής

8+ | BKM 07721 | 20x25 εκ. | 304 σελ.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Τέχνη | Βιβλίο & γραφή
Τζον Έιγκαρντ
Mτφρ.: Βασιλική Πέτσα, Γιάννης Δούκας

Βιβλίο «Με λένε Βιβλίο και θα σου πω
την ιστορία της ζωής μου…»
«Θα μάθεις την ιστορία των περιπετειών μου
μέχρι να φτάσω σ҆ αυτό το ράφι. Γέλασαν μαζί
μου. Έκλαψαν μαζί μου. Μ҆ απαγόρευσαν και
μ҆ έκαψαν. Μα επέζησα. Και θα δεις, αγαπητέ
αναγνώστη, ότι η ιστορία μου είναι όντως
συναρπαστική».
ΒΚΜ 10494 | 12,9x19,8 εκ. | 144 σελ.

Τζιμ Ο’ Κόννορ, εικ.: Τζον Ο’ Μπράιεν
Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Σούζι Μόργκενστερν, εικ.: Τερέζα Μπρον
Μτφρ.: Χαρά Γιαννακοπούλου

Ποιος είναι ο Μπομπ Ντύλαν;

Το σημειωματάριο
του επίδοξου συγγραφέα

Του απονεμήθη το Νόμπελ λογοτεχνίας.
Τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής, σκηνοθέτης,
συνόδευσε εκατομμύρια ανθρώπους στους αγώνες
τους, στο μεγάλωμά τους, στη μοναξιά τους.
Όμως, ποιος είναι ο Μπομπ Ντύλαν;

300 δραστηριότητες για να γίνεις
συγγραφέας!
9+ | ΒΚΜ 10579 | 17x23 εκ. | 304 σελ.

10+ | BKM 11152 | 14x21 εκ. | 120 σελ.

Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Μπλοκ ιδεών. Οι δικές μου ιστορίες

Ένα μπλοκ για κάθε επίδοξο συγγραφέα
που προς το παρόν τρέμει στην όψη των
κενών σελίδων! Κρύβει ιδέες, συμβουλές και
σχετικά αποσπάσματα βιβλίων από γνωστούς
συγγραφείς. Κι έτσι, πριν καν το καταλάβεις, θα
έχεις γεμίσει τις σελίδες του με τις δικές σου
ιδέες για ιστορίες.
Ένα μπλοκ για κάθε επίδοξο συγγραφέα
που προς το παρόν τρέμει στην όψη των κενών σελίδων!
Κρύβει ιδέες, συμβουλές και σχετικά αποσπάσματα
βιβλίων από γνωστούς συγγραφείς.
Κι έτσι, πριν καν το καταλάβεις, θα έχεις γεμίσει
τις σελίδες του με τις δικές σου ιδέες για ιστορίες.

8+

ISBN 978-960-16-7718-7

9 789601 677187
Βοηθ. κωδ. μηχ/σης 11718

8+ | ΒΚΜ 11718 | 18,8x24 εκ. | 112 σελ.
04187/2

Printed in China

GR_CVR_Story Writer's Ideas Notebook.indd 1

Σούζι Χοντζ, εικ.: Κλερ Γκομπλ,
Mτφρ.: Κωνσταντίνα Καπανίδου

30/11/17 3:04 μ.μ.

Μτφρ.: Ντίνα Γεωργούλια

Έλα να φτιάξουμε ένα βιβλίο

Γιατί η τέχνη είναι γεμάτη με γυμνούς
ανθρώπους; Και άλλες πολύ σημαντικές
ερωτήσεις για την τέχνη
Ένα βιβλίο οδηγός για όλες τις μορφές τέχνης, από
την αρχαιότητα, με τη ζωγραφική των σπηλαίων, μέχρι
σήμερα, με τις εγκαταστάσεις από τεχνητά σύννεφα
μέσα σε κλεισμένα περίεργα δωμάτια.

Ένας χρήσιμος οδηγός με τις πιο
απίθανες και ευρηματικές ιδέες για το
πώς να φτιάξετε το δικό σας βιβλίο!
5+ | BKM 10694 | 22,4x22,4 εκ. | 48 σελ.

10+ | BKM 11442 | 19x26,3 εκ. | 96 σελ.

μουσικές
νότες

Παναγιώτης Τσιρίδης
Eικ.: Κορίνα Ντερρ

Μτφρ.: Aργυρώ
Πιπίνη

Άννα Μπονάρου

Ο κώδικας του
κοντού δράκου

Φτιάξ’ το με
τέχνη

Έλα στο πάρτι μου

7+ | BKM 07492 |21x28 εκ. |
32 σελ.

5+ | ΒΚΜ 08193 | 22x28 εκ.
| 80 σελ.

Δημιουργίες
εικαστικής αγωγής
για μικρά παιδιά
5+ | BKM 07756 | 22x22 εκ.
| 108 σελ.

5+ | BKM 07174 | 19x19 εκ.
| 120 σελ.

Από λευκό χαρτί
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Bίβιαν Δημητράτου
Eικ.: X. Kολλιάκου
Aξέχαστα παιχνίδια
και δραστηριότητες

Μάγια Mπάριτς, εικ.:
Kristina Louhi, μτφρ.:
Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Kουκλοθέατρο Tέχνη και τεχνική,
έμπνευση και δημιουργία
BKM 07763 | 26x21 εκ. | 88 σελ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Εφηβεία | Υγεία

Sean Covey, Stacy Curtis
Mτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Οι 7 συνήθειες των
ευτυχισμένων παιδιών
Ελάτε στην παρέα των 7 Βελανιδιών και ανακαλύψτε
πώς μπορεί κάθε παιδί να γίνει ένα ευτυχισμένο παιδί!
4+ | ΒΚΜ 10400 | 96 σελ.

Ρόμπι Χ. Χάρρις
Εικ.: Michael Emberle

Νίκολα Μόργκαν

Φταίει ο εγκέφαλός μου

Ας μιλήσουμε για το σεξ

Ο εκπληκτικός εγκέφαλος των
εφήβων αποκαλύπτεται

Η ανάπτυξη, οι αλλαγές
στο σώμα, σεξ και
σεξουαλική υγεία

Από την ανάληψη κινδύνων μέχρι
τον ύπνο ως αργά το πρωί και τα
ακατάστατα δωμάτια, η επιστημονική
έρευνα αποκαλύπτει αυτό που πάντα
οι γονείς υποπτευόντουσαν:
ο εφηβικός εγκέφαλος ΕΙΝΑΙ
ιδιαίτερος! Τεστ, κουίζ, και
επιστημονικά δεδομένα αιχμής!

Νέα, αναμορφωμένη έκδοση,
δίνει στους νέους την
πληροφόρηση που χρειάζονται
για να παραμείνουν υγιείς και
ασφαλείς κατά τη διάρκεια της
εφηβείας τους.

10+ | ΒΚΜ 11172 | 14x21 εκ. | 216 σε λ.

Nέα έκδοσ
η
20ή ε πέ τε
ιος!

10+ | ΒΚΜ 11676 | 112 σελ.

Χριστίνα Ρασιδάκη, εικ.: Γιώργος Ναζλής

Ξέρω να λέω ΟΧΙ
Το ΟΧΙ είναι μια μικρή λεξούλα με ΤΕΡΑΣΤΙΑ σημασία. Το
βιβλίο αυτό θα μάθει τα παιδιά να αναγνωρίζουν επικίνδυνες
καταστάσεις και να τις αντιμετωπίζουν άμεσα
και αποτελεσματικά. Τα βοηθά να είναι πιο σίγουρα για τον
εαυτό τους, τις κινήσεις τους και τις αποφάσεις τους.
Bραβείο Kύκλου του Eλληνικού
Παιδικού Bιβλίου – Βιβλίο Γνώσεων
8+ | BKM 06582 | 15x24 εκ. | 80 σελ.

100% ΕΓΩ

Μπαμπέτ Κολ

Πώς, γιατί και πότε
μεγαλώνεις!

Η μαμά γέννησε
ένα αυγό!

9+ | ΒΚΜ 07429 | 17x22 εκ. |
96 σελ.

4+ |ΒΚΜ 10220 | 26x29 εκ.
| 40 σελ.

Pόμπι X. Xάρρις
Eικ.: Mάικλ Έμπερλυ

Τα μωρά δεν
τα φέρνει ο πελαργός
4+ | BKM 08669 | 26x29 εκ.
| 64 σελ.

Eμείς τα αγόρια
Oδηγός για όσους
μπαίνουν στην εφηβεία

Zήτω τα κορίτσια
Oδηγός για όσες μπαίνουν στην εφηβεία
BKM 07486 | 192 σελ. | BKM
07487 | 232 σελ. | 17x21 εκ. ο
κάθε τίτλος

www.patakis.gr
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Φρανσουάζ Ντολτό,
Κατρίν Ντολτό-Τολίτς
Μτφρ.: Ιωάννα
Παπαγιάννη

Έφηβοι Προβλήματα
και ανησυχίες
BKM 00830 | 176 σελ.

Ελέν Μπρυλλέρ, μτφρ.:
Μελίνα Καρακώστα

Κάτι αλλάζει… Ένας
διαφορετικός οδηγός γύρω
από τη σεξουαλικότητα
10+ | BKM 05153 | 16,5x20 εκ. |
96 σελ.

Βιολέττα Μπάμπιτς
Μτφρ.: Ελένη
Μπακογεώργου

Ένα βιβλίο που
θέλουν να έχουν
όλα τα κορίτσια
11+ | BKM 08818 | 17x20,8 εκ. |
168 σελ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ | Αγγλικά | Φύση | Εξερεύνηση

Σειρά: TIP-TONGUE
Stephanie Benson, εικ.: Julien Castanie, μτφρ.: Άννα Κοντολέων
Μυθιστορήματα που κάνουν ομαλή τη μετάβαση στα αγγλικά

Επίπεδο: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Με τα Tip Tongue η ανάγνωση στα αγγλικά γίνεται με φυσικό τρόπο: Τα Tip
Tongue σε καλούν να συναναστραφείς ήρωες με γοητευτικούς χαρακτήρες
σε απροσδόκητες ιστορίες και να ανακαλύψεις τη χαρά της ανάγνωσης και της
κατανόησης των αγγλικών. Τα Tip Tongue είναι μια μέθοδος εμβάπτισης
στην αγγλική γλώσσα: Ο ήρωας, ένας νεαρός Έλληνας σαν κι εσένα,
ζει μια περιπέτεια σε μια αγγλόφωνη χώρα, όπου οι Άγγλοι μιλάνε…
αγγλικά!
Μην ανησυχείς, δε θα χρειαστείς λεξικό, θα σε καθοδηγούν
οι ίδιοι οι χαρακτήρες.

Ο Tom και το μυστικό του Haunted Castle | Η Anna και ο θησαυρός του Dangerous Elf |
Ο Peter και το μυστήριο του Headless Man | Η Lily και η εκδίκηση του Dark Magician
ΒΚΜ 10565 | 108 σελ. | ΒΚΜ 10566 | 96 σελ. | ΒΚΜ 10567 | 108 σελ. | ΒΚΜ 10568 | 120 σελ.| 12x18 εκ. o κάθε τίτλος

Κατερίνα Σέρβη, εικ.: Έλλη Γρίβα

Μισή μαγική ώρα
Mισή μαγική ώρα στην Ακρόπολη | A magical half hour
at the Acropolis | Eine halbe Stunde Zanberei auf der
Acropolis | Mezzora di magia all’ Acropolis
Mισή μαγική ώρα στους Δελφούς | A magical half hour
at Delhpi
Α magical half hour at Εpidauros
Α magical half hour at Οlympia | Εine halbe stunde
zauberei in Οlympia | Μezz' ora di magia a Οlympia
8+ | ΒΚΜ 07666 | ΒΚΜ 07942 | ΒΚΜ 08468 | ΒΚΜ 08470 | 72 σελ. ο κάθε τίτλος | ΒΚΜ
05218 | ΒΚΜ 08020 | ΒΚΜ 05273 | 80 σελ. ο κάθε τίτλος | ΒΚΜ 05232 | ΒΚΜ 05223 |
ΒΚΜ 05234 | 88 σελ. ο κάθε τίτλος | 15x21 εκ. ο κάθε τίτλος

Διατροφή

Bear Grylls
Μτφρ. Αγγελική Τζαβάρα

Επιβίωση στη φύση

7+ |ΒΚΜ 07465 | 21x28 εκ. | 72 σελ.

ι
Αισθά νεσα
εις
ίν
γ
έ τοιμος να
ς;
εξερευνητή

Ο Bear Grylls, ο εξερευνητής
που αγαπήθηκε μέσα από
τις τηλεοπτικές εκπομπές του,
τώρα μας μεταφέρει τα μυστικά του
μέσα από μια νέα σειρά βιβλίων
που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.
Υπάρχει ένας υπέροχος κόσμος εκεί έξω,
που σε περιμένει να τον ανακαλύψεις.
Εσύ όμως αισθάνεσαι έτοιμος να γίνεις εξερευνητής;
Ξέρεις πώς να τα βγάζεις πέρα με την αφόρητη ζέστη και το δριμύ ψύχος;
Μπορείς να βρεις φαγητό και νερό στην άγρια φύση;
Μέσα από αυτό το πρώτο βιβλίο της σειράς, ο Bear Grylls θα μας μάθει ό,τι χρειάζεται
να ξέρουμε για να εξερευνήσουμε τα διαφορετικά περιβάλλοντα, στην ξηρά αλλά
και στον αέρα, στις θάλασσες και κάτω από τα κύματα.
9+ | BKM 11721 | 126 σελ.

7+ |BKM 07397 | 24x22 εκ. | 132 σελ.

Σύντομα θα κυκλοφορήσουν: ΒΚΜ 11797 | Η δοκιμασία της χιονοθύελλας | ΒΚΜ 11798 | Η δοκιμασία
της ερήμου | BKM 11808 | Η δοκιμασία της ζούγκλας | BKM 11807 Η δοκιμασία της θάλασσας

91

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
με CD

Ράνια Μπουμπουρή,
Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Η μελω-δική μου
Ορθογραφία
Τα δώδεκα σπιρτόζικα μαθήματα
Ορθογραφίας θα μείνουν αξέχαστα στα
παιδιά! Και στο δεύτερο μέρος του βιβλίου
θα εξασκηθούν στην Ορθογραφία μέσα από
μια συλλογή έξυπνων δραστηριοτήτων.
6+ | ΒΚΜ 11629 | 72 σελ.

Αυτό ΔΕΝ είναι βιβλίο μαθηματικών
Είναι και παιχνίδι! | Παίξε τις
επιστήμες στα δάχτυλα! Ένα αλλιώτικο
βιβλίο, γεμάτο έξυπνες δραστηριότητες και
δημιουργικές κατασκευές
Η τέχνη, τα μαθηματικά και οι επιστήμες
πάνε μαζί – απλά εσύ δεν το είχες καταλάβει!
Χρωμάτισε τα δικά σου επιστημονικά
αριστουργήματα και στον κενό χώρο φτιάξε τα
δικά σου «έξυπνα» έργα τέχνης.
8+ | BKM 10310 | 10+ | BKM 11028 | 96 σελ. | 21,6x27,9
εκ. ο κάθε τίτλος

3+ | BKM 10428 | 120 σελ.

Εδώ παίζουμε μαζί
Γρίφοι και παιχνίδια για δύο φιλαράκια
Γρίφοι, απίθανα παιχνίδια και δημιουργικές
δραστηριότητες, συναδελφική ζωγραφική,
Ναυμαχία.
8+ | BKM 10311 | 112 σελ. | 21x29,7 εκ.

Φτιάχνουμε κτίρια;
Βιβλίο δραστηριοτήτων για σχέδια με έμπνευση.
6+ | BKM 10245 | 21,6x27,9 εκ. | 112 σελ.

Ας εξερευνήσουμε [Lonely Planet Kids]

Η συλλογή μου

Ζούγκλα | Σαφάρι

Ζώα ο κόσμος των θαυμαστών πλασμάτων |
Δεινόσαυροι και άλλα προϊστορικά ζώα

Μια τροπική και μια αφρικανική περιπέτεια σε περιμένουν…
Εμπρός για εξερεύνηση!

7+ | ΒΚΜ 11079 | ΒΚΜ 11080 | 22x29,8 εκ. | 48 σελ. ο κάθε τίτλος

5+ | BKM 10786 | BKM 10787 | 23x30,5 εκ. | 48 σελ. ο κάθε τίτλος

www.patakis.gr

92

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | Αγάπη | Βιβλιοφιλία | Δημιουργικότητα | Ευτυχία
Φρανσουάζ Μπουσέ,
μτφρ.: Φίλιππος
Μανδηλαράς

Το βιβλίο που…
Τα διαβάζεις και η ζωή
σου γίνεται ποοοοοολύ
καλύτερη!

Το βιβλίο που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα βιβλία
(ακόμα κι αν δε σου αρέσει καθόλου να διαβάζεις)

Το βιβλίο που σου εξηγεί τα πάντα για τους γονείς
(γιατί σε βάζουν να τρως σπανακόρυζο και άλλα τέτοια)

Το βιβλίο που σε κάνει Σούπερ Έξτρα ευτυχισμένο (-η)
Το βιβλίο που σου εξηγεί τα πάντα για τους κολλητούς
8+ | BKM 08477 | BKM 09054 | BKM 10199 | BKM 11219 | 14x21 εκ. | 112 σελ.
ο κάθε τίτλος

Έλα να αγαπήσουμε τις λέξεις
Έλα να αγαπήσουμε τους άλλους
Κάθε αγάπη εξάσκηση θέλει.
Η αγάπη για τους άλλους, η αγάπη για τις λέξεις.
Δύο απίθανα βιβλιοτετράδια με οδηγίες και πρακτικές λύσεις
για να γίνεις εφευρέτης λέξεων ή Σουπερορθογράφομαν.
Για να τα ξαναβρείς με την καλύτερή σου φίλη ή
για να ξεπεράσεις την αμηχανία σου…
120 σελίδες για να γράψεις, να παίξεις, να διασκεδάσεις
και να αγαπήσεις!
8+ | BKM 10740 | BKM 10741 | 22x30 εκ. | 120 σελ. ο κάθε τίτλος
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | Για όλη την οικογένεια

Βουτήξτε στα κλασικά!
Τα μεγαλύτερα κλασικά
αριστουργήματα ζωντανεύουν
με τις πιο ολόφρεσκες
εικονογραφήσεις
κι αναγεννιούνται μέσα
από ευφάνταστες διασκευές
που θα κάνουν τους νέους
αναγνώστες να μετονομάσουν
το «κλασικό»
σε… συναρπαστικό!

Το ημιτελές παραμύθι
του Μαρκ Τουέιν που
ολοκληρώνεται και εκδίδεται
σήμερα για πρώτη φορά!

Μαρκ Τουέιν και Φίλιπ Στεντ
Εικ.: Έριν Στεντ

Η αρπαγή του πρίγκιπα
Μαργαρίνη
5+ | ΒΚΜ 11530 | 160 σελ.

Ιούλιος Βερν
Εικ.: Σεμπαστιάν Πελόν

Τα φανταστικά ταξίδια
του Ιούλιου Βερν
7+ | BKM 10237 | 155 σελ.

Ράντγιαρντ Κίπλινγκ
Εικ.: Σεμπαστιάν Πελόν

Ιστορίες όπως τις είπα
7+ | BKM 11441 | 24x28 εκ. | 112 σελ.

ΕΝΑ
ΕΙΜ
ΗΚ
ΗΡ
Λ
Π

Ιούλιος Βερν
Εικ.: Ρόμπερτ Ίνγκπεν

Ο γύρος του
κόσμου σε
ογδόντα ημέρες
8+ | BKM 11420 | 19,5x23,5 |
224 σελ.

Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Ζήσε όπως ο Δον
Κιχώτης | Το βιβλίο
της ζωής του Μεγάλου
Γαργαντούα |
Τριστάνος & Ιζόλδη
9+ | ΒΚΜ 11535 | 200 σελ. |
ΒΚΜ 10040 | 208 σελ.|
ΒΚΜ 12391 | 168 σελ.
Δ
 είτε επίσης στη
Ê
σελίδα 77.
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νέοι τίτλοι

Διάλεξες τον κόσμο του βιβλίου.
Σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές, είναι σημαντικό να κάνουμε αυτές που μας φέρνουν πιο κοντά
στον καλύτερο εαυτό μας. Αν είσαι γονιός, ξέρεις καλά πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία
επιλογής ενός βιβλίου. Θέλεις να μεταδίδει τις αξίες που κι εσύ πιστεύεις, θέλεις να δεις το παιδί
σου να χορταίνει με φαντασία και χρώματα, θέλεις να είναι ασφαλές και καλό, ακόμα κι αν δεν έχεις
προλάβει να το ελέγξεις εξονυχιστικά. Με τις Εκδόσεις Πατάκη έχεις τη σιγουριά πως κάθε
βιβλίο είναι διπλά ελεγμένο για το περιεχόμενο, αλλά και επιλεγμένο προσεκτικά
για την ευεργετική επίδρασή του επάνω στους μικρούς αναγνώστες! Το μόνο που
χρειάζεται να κάνεις είναι να διαλέξεις. Να διαλέξεις για το παιδί σου τον κόσμο του βιβλίου
κι ύστερα τον κόσμο που θα ανακαλύψετε μαζί.
Συναίσθημα
Μαρία Παπαγιάννη
Η κιβωτός της Θέκλας
εικ.: Κιάρα Φεντέλε
5+ | ΒΚΜ 12390 | 40 σελ. | 14x21

Πυραμίδες της Γκίζας, Πύργος του Λονδίνου…
Ο στοιχειωμένος γύρος του κόσμου μέσα από το πιο
φαντασμαγορικό βιβλίο που έχεις δει ποτέ σου! Με τον
πράσινο φακό δες μέρη ξακουστά, με τον κόκκινο φακό
θα ανακαλύψεις την ιστορία τους και με τον μπλε φακό θα
ανακαλύψεις τα φαντάσματα που εμφανίζονται όταν ο ήλιος
βασιλεύει. Τολμάς να μας ακολουθήσεις;

Υπό έκδοση στη σειρά
«Χωρίς Σωσίβιο»
για παιδιά Α’ και
Β’ Δημοτικού που
διαβάζουν
μόνα τους
το πρώτο τους
λογοτεχνικό βιβλίο.
Επίσης ετοιμάζεται:
«Η χύτρα που
κελαηδούσε ιστορίες».

Με 3
μαγικούς
έγχρωμους
φακούς

Lucy Brownridge
Φαντασμαγορία
εικ.: Carnovsky
μτφρ.: Κατερίνα Σέρβη
10+ | ΒΚΜ 12364 |
64 σελ. | 28x34

Φαντασία
Φαντασία

Γνώσεις – Ιστορία

Έκανες ήδη την πιο δύσκολη επιλογή.

Τόνυ Ρος
Δεν πλένω
χέρια!
μτφρ.: Μαρία
Παπαγιάννη
2+ | ΒΚΜ 12930
| 32 σελ. |
23,5x26,4

Πολ Στίκλαντ, Ενριέττα Στίκλαντ
Δεινόσαυρος Γκρρρ!
μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Η μικρή πριγκίπισσα τρελαίνεται να
λερώνει τα χέρια της… αλλά μισεί να τα
πλένει. Ώσπου ήρθε η στιγμή που έμαθε
για τα μικρόβια και τους ιούς κι όλα τα
φοβερά και τρομερά που μπορούν να σε
αρρωστήσουν…

Yπήρχαν δεινόσαυροι κακόκεφοι ή χαλαροί,
γεμάτοι εξογκώματα ή με αγκαθωτό κορμί.
Έξι βιβλία, η ιδανική εισαγωγή στους
δεινόσαυρους για τα πολύ μικρά παιδιά.
3+ | ΒΚΜ 11429 | 32 σελ. | 28x22,5

Χιούμορ

2

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.
10+ | ΒΚΜ 12188 | 312 σελ. | 18x27

Φαμπρίτσιο Σιλέι
Πιο γρήγορη κι από τα όνειρα
εξώφ.: Αλέξια Οθωναίου
μτφρ.: Δήμητρα Δότση
Στην Αµερική του 1940 δεν είναι εύκολο
να είσαι Αφροαµερικανός. Αν πάλι έχεις
κάποιο σωµατικό πρόβληµα και είσαι και
κορίτσι, ακόµα χειρότερα. Η Γουίλµα,
όµως, έχει πολλά όνειρα και θέλει να τα
κάνει όλα πραγµατικότητα. Αυτή είναι η
ιστορία της Γουίλµα Ρούντολφ, που έγινε
ολυµπιονίκης τρέχοντας πιο γρήγορα κι από
τη φτώχεια, την αρρώστια και τις αδικίες.
9+ | ΒΚΜ 12218 | 96 σελ. | 14x21

Μάικλ Παρτ
Η ιστορία της Γκρέτα Τούνμπεργκ:
Η διαφορά είναι δύναμη
μτφρ.: Μάνος Τζιρίτας, εξώφ.: Μαρία Θύμη
Οι συµµαθητές της την άφησαν µόνη.
Οι περαστικοί απορούσαν µε αυτή την
έφηβη µε τα κοτσιδάκια, που καθόταν
µπροστά από το σουηδικό Κοινοβούλιο
µε ένα αυτοσχέδιο πλακάτ που έγραφε
«Αποχή από το σχολείο για το κλίµα». Μια
συγκινητική οικογενειακή ιστορία αγάπης
και αφοσίωσης και πώς ένα παιδί, με το
πείσμα του να ονειρεύεται έναν καλύτερο
κόσμο, έφτασε να διεκδικήσει το βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης.

Lily Murray
Γυναίκες και άντρες που άλλαξαν τον κόσμο
εικ.: Ana Albero, μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
Πενήντα πρόσωπα που μας εμπνέουν με τα επιτεύγματά τους,
αλλά και με το παράδειγμά τους, γιατί ακολούθησαν με πείσμα
το όραμά τους.
8+ | ΒΚΜ 12002 | 76 σελ. | 23,5x27,6

9+ | ΒΚΜ 12617 | 112 σελ. | 14x21
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Γνώσεις – Ιστορία
Ζωές

30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο
και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ

Γνώσεις – Ιστορία

Σοφία Ζαραμπούκα
1821 Επανάσταση
9+ | ΒΚΜ 12866 | 84 σελ. | 28x28

«Στα τοπία της πατρίδας μας σταματώ,
κοιτάζω και αναγνωρίζω τα μέρη
που δόθηκαν οι μάχες και γράφτηκε
η ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
Απλοί άνθρωποι, που ζούνε στα βουνά,
στα χωριά, στα νησιά αυτού του τόπου,
και άλλοι, ξενιτεμένοι, διανοούμενοι,
έμποροι, στρατιωτικοί, όλοι, αιώνες τώρα,
συνδέονται και αγωνίζονται,
γιατί άλλο δεν έχουν στον νου τους
παρά “ελευθερία και γλώσσα”».

Ξεχνάμε ότι μόνο 200
χρόνια μάς χωρίζουν από
την επανάσταση του 1821.
Ίσως γιατί προερχόμαστε από
έναν πολιτισμό που μας κάνει
να αισθανόμαστε ελεύθεροι
ακόμα και όταν είμαστε
πολιορκημένοι.
Σ.Ζ.

ΚΛΕΦΤΕΣ
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

ΣΟΥΛΙ

Στα βουνά, στις ψηλές κορφές όπου ήταν δύσκολο να φτάσεις,
η γη ήταν άγονη· δύσκολο να την καλλιεργήσεις.
Έτσι οι χωρικοί ζούσαν από τα κοπάδια τους κι όλοι τους
κρατούσαν όπλο για την ασφάλειά τους.
Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν συχνά αυτούς τους οπλισμένους χωρικούς
όταν ήταν ανάγκη να επιβάλλουν την τάξη ή για να φυλάνε τα περάσματα
απ’ τους κλέφτες. Τους έλεγαν αρματολούς και η αμοιβή τους ήταν
να μην πληρώνουν φόρους. Όμως, ενώ υπηρετούσαν τον κατακτητή, δε δίσταζαν
να κλέβουν όταν το ’φερνε η ανάγκη. Αρματολοί και κλέφτες άλλαζαν
πολύ συχνά ρόλους αλλά όλοι τους είχαν ξεκινήσει από φτωχοί, καταπιεσμένοι
χωρικοί που δεν άντεχαν τους φόρους και, όπως λέμε ακόμα και σήμερα,
«πήραν τα βουνά». Δεν είχαν άλλον τρόπο να ζήσουν παρά σε συμμορίες
που λήστευαν όποιον έβρισκαν στον δρόμο τους.
Ήταν πολύ καλοί πολεμιστές γιατί δεν έκαναν τίποτ’ άλλο από το να ασκούνται
στα όπλα και να κρύβονται από κορφοβούνι σε κορφοβούνι.
Όχι μόνο κλέβουνε τους Τούρκους, αλλά είναι οι πρώτοι που παίρνουν
μέρος σε κάθε εξέγερση εναντίον τους.
Πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν στην επανάσταση
σαν καπεταναίοι κι έτσι έσβησε η κακή τους φήμη
και έμειναν μόνο τα ωραία κλέφτικα τραγούδια.

Προσπάθειες να διώξουν τους Τούρκους
από την Ελλάδα έγιναν και πριν την επανάσταση,
με πρωτοστάτες Σουλιώτες και Μανιάτες.
Κάθε φορά που άλλες μεγάλες χώρες πολεμούν εναντίον
των Οθωμανών, οι Έλληνες ελπίζουν και ξεσηκώνονται.
Οι Σουλιώτες, που τα μέρη τους ήταν άγρια, ορεινά
κι απλησίαστα, έμαθαν να πολεμάνε και να ξεφεύγουν.
Η φήμη τους σαν σπουδαίων πολεμιστών
αλλά και ανθρώπων που κρατούσανε
τον λόγο τους είχε διαδοθεί.
Επειδή η περιοχή τους βρισκόταν κοντά στα μέρη
του Αλή-πασά των Ιωαννίνων, εκείνος τους ήθελε
με το μέρος του. Οι Σουλιώτες αρνήθηκαν, κι από τότε,
για χρόνια, τους πολέμησε με μανία,
μέχρι που κατάφερε να τους νικήσει.
Λένε ότι οι γυναίκες με τα παιδιά τους αγκαλιά
προτίμησαν να πηδήξουν από τα βράχια και να σκοτωθούν
παρά να παραδοθούν στους Τούρκους.
Όσοι γλίτωσαν πέρασαν απέναντι στα Επτάνησα,
ενώ κάποιοι άλλοι ξέφυγαν στην Κεντρική Ελλάδα
και στην Πελοπόννησο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΟΡΙΑΣ
σο,
σε στην Πελοπόννη
η επανάσταση ξέσπα
α νησιά.
Τον Μάρτιο του 1821
ά Ελλάδα και σε κάποι πολύ περισσότερος
στην Ανατολική Στερε
ήταν
ο ελληνικός πληθυσμός
σο
πόννη
γίνει
Πελο
είχαν
τοί
Στην
και σχεδόν όλοι οι προεσ οι διστακτικοί.
και
από τους Τούρκους
είας. Αλλά υπάρχουν
μέλη της Φιλικής Εταιρ νται τα αντίποινα των Τούρκων
φοβού
Κάποιοι απ’ αυτούς
και σκοτώσουν
Θεού αν πάρουν όπλο
του
οργή
κι άλλοι την
ος.
Τούρκ
και
είναι
ας
αρχή και
άνθρωπο, κι
άντης είχε κάνει την
Υψηλ
ο
ς
καθώ
Παρ’ όλα αυτά,
με τον Αλή-πασά,
ήταν απασχολημένος
ο τουρκικός στρατός
όταν στην περιοχή των ους
Έτσι,
ν.
τερού
δεν είχαν λόγο να καθυσ σκότωσε στις 14 Μαρτίου τρεις Τούρκ
ης
Καλαβρύτων ένας κλέφτ ρα η επανάσταση ξέσπασε σχεδόν
γρήγο
φοροεισπράκτορες,
και στην Καλαμάτα.
βρυτα, στην Πάτρα
ταυτόχρονα στα Καλά
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10+ | ΒΚΜ 12102 | 80 σελ. | 27x37

«Ένα απαράμιλλης ομορφιάς κομψοτέχνημα που ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στον χρόνο, μέσα από χιλιάδες μικρές εικόνες
και εύστοχα, μικρά και περιεκτικά κείμενα. […] Το “Χρονολόγιο” μεταφέρει νοερά τα παιδιά στο παρελθόν και σε εποχές
που εξάπτουν τη φαντασία τους». ATHENS VOICE

Ρουθ Μπρόκλχερστ & Χένρυ Μπρουκ
Η ιστορία του κόσμου με μια ματιά
εικ.: Άνταμ Λάρκουμ
μτφρ.: Κατερίνα Σέρβη
8+ | ΒΚΜ 13017 | 160 σελ. | 14,5x19,72

Στις σελίδες του ζωντανεύει ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας.
Μέσα από τις κυριότερες ημερομηνίες και τα σπουδαιότερα
γεγονότα που σημάδεψαν τον ανθρώπινο πολιτισμό, αλλά και από
ολοζώντανες εικόνες, χρονοδιαγράμματα, χάρτες και με ένα κείμενο
φιλικό στα παιδιά, το βιβλίο αυτό θα είναι η τέλεια εισαγωγή
για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ιστορία του κόσμου.

5
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Πέιτερ Χους
Χρονολόγιο – Ένα ταξίδι στην Ιστορία
μτφρ.: Μαργαρίτα Μπονάτσου

Γνώσεις – Αρχαιολογία

Κωνσταντίνος Πατσαρός
Η μάχη στο ποτάμι. Αχιλλέας εναντίον Σκάμανδρου
εικ.: Μανόλης Αλμπάνης
8+ | ΒΚΜ 12480 | 64 σελ. | 17x24

Η Ιλιάδα είναι ένα ποίημα χιλιάδων στίχων, με πολλές μικρές
και μεγάλες ιστορίες. Μία από αυτές βρίσκεται προς το τέλος
της, στη ραψωδία Φ. Εκεί ο δημιουργός της, ο Όμηρος, βάζει
τον Αχιλλέα να αντιμετωπίζει πολυάριθμους Τρώες, αλλά και
τον Σκάμανδρο, τον ξακουστό ποταμό της Τροίας. Η εξέλιξη
της αναμέτρησης είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη… Διαβάζοντας
προσεκτικά, ο αναγνώστης συνειδητοποιεί την οικολογική
διάσταση της μάχης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική,
δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα στο ομηρικό έπος.

Εκάβη, αλλά τη Λαοθόη, που είχε γεννήσει και τον Πολύδωρο, και γι’ αυτό δεν του άξιζε να πεθάνει.
Ο Αχιλλέας όμως ήταν τόσο οργισμένος από τον θάνατο του Πάτροκλου, που δε συγκινήθηκε από τα λόγια του,
λέγοντάς του μάλιστα ότι ο φίλος του ήταν ασύγκριτα καλύτερος από τον ίδιο, που έκλαιγε στα γόνατά του. Κανείς
Τρώας πια δε θα γλίτωνε – και κυρίως οι γιοι του Πριάμου.
«Ούτε και εγώ, που είμαι όμορφος και ψηλός, άρχοντας
είναι ο πατέρας μου και θεά η μητέρα που με γέννησε, θα
γλιτώσω τον θάνατο· κάποια μοιραία μέρα κάποιος θα μου
κόψει κι εμένα τη ζωή μέσα στη μάχη» είπε ο Αχιλλέας και με
μια κίνηση του κοφτερού σπαθιού του τον έστειλε στον Άδη.
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Σειρά: Οι αρχαίοι μου φίλοι

Κατερίνα Σέρβη

Ελάτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν,
για να γνωρίσουμε σπουδαίους πολιτισμούς
την εποχή που ήταν γεμάτοι ζωή.

Αν ανεβώ στον τοίχο, βλέπω και τον καινούριο μας ναό, αυτόν που έφτιαξε
η πόλη για τη θεά την Αθηνά. Έχει μεγάλους κίονες, και είναι στολισμένος
με θεούς και ήρωες, Αμαζόνες και Γίγαντες, Κενταύρους, άλογα,
ιππείς και κόρες στα αετώματα, στη ζωφόρο, στις μετόπες.

Ο Γλαύκος είναι γιος του βασιλιά της Κρήτης, του Μίνωα.
Μαζί του θα δούμε πώς περνούσαν οι άνθρωποι στο
ανάκτορο της Κνωσού.
Με την Αλεξάνδρα θα εξερευνήσουμε το ανάκτορο των
Μυκηνών, θα γνωρίσουμε τους πολεμιστές, τους τεχνίτες,
τους γραφείς.
Η Μυρρίνη θα μας βάλει στο σπίτι της στην αρχαία
Αθήνα, όσο οι άνδρες πηγαίνουν στην Πνύκα και στην
Αγορά και τα αγόρια κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη.
Στην Ακρόπολη θα πάρουμε μέρος στα Αρρηφόρια
και θα θαυμάσουμε «τον καινούριο μας ναό, αυτόν
που έφτιαξε η πόλη για τη θεά Αθηνά».
Όλα τα βιβλία έχουν εντυπωσιακές πολύχρωμες
εικόνες γεμάτες λεπτομέρειες και εικονόλεξα
που απαντούν στις απορίες των παιδιών.
Γλαύκος, ο μικρός Μινωίτης
εικ.: Αλεξία Λουγιάκη | 4+ | ΒΚΜ 11943 | 36 σελ. | 22,5x22
Αλεξάνδρα, η μικρή Μυκηναία
εικ.: Αλεξία Λουγιάκη | 4+ | ΒΚΜ 11944 | 36 σελ. | 22,5x22
Μυρρίνη, η μικρή Αθηναία
εικ.: Λέλα Στρούτση | 4+ | ΒΚΜ 12024 | 36 σελ. | 22,5x22
Κάρυς, ο μικρός Κυκλαδίτης (Ακρωτήρι Θήρας, 1600 π.Χ.)
εικ.: Λέλα Στρούτση | 4+ | ΒΚΜ 12028 | 36 σελ. | 22,5x22
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Δρ. Ντόμινικ Γουόλιμαν
Με τον Δρ. Νιαουρόπουλο στο ηλιακό σύστημα
εικ.: Μπεν Νιούμαν, μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

3+ | ΒΚΜ 11985 | 48 σελ. | 20x26,8

3+ | ΒΚΜ 12181 | 32 σελ. | 24,8x24,8

«Να ένα μυρμήγκι. Ποιος
είναι πιο όμορφος από το
μυρμήγκι; Η πεταλούδα! Ποιος
έχει πιο πολλά πόδια από
την πεταλούδα; Η κάμπια!
Ποιος είναι πιο γρήγορος
από την κάμπια;…» Τα μικρά
παιδιά λατρεύουν να παίζουν
το παιχνίδι των ερωτήσεων
και της εξερεύνησης, κι όταν
τελειώσουν, το πιάνουν πάλι
από την αρχή. Έτσι διαβάζεται κι
αυτό το πρωτότυπο βιβλίο με τις
µαγευτικές εικόνες που εξάπτουν
τη φαντασία και κινούν την
περιέργεια των µικρών παιδιών.

«Εμπρός, εξερευνητές
των πλανητών! Το
ταξίδι μας στο ηλιακό
μας σύστημα ξεκινά!
Στην αρχή το ηλιακό
σύστημα ήταν ένα
τεράστιο σύννεφο από
σκόνη και αέρια. Σιγά
σιγά τα υλικά ενώθηκαν
σχηματίζοντας τον Ήλιο
και τους οκτώ πλανήτες».
Παρέα με τον Δρα.
Νιαουρόπουλο τα
μικρά παιδιά γνωρίζουν
τους πλανήτες (Ερμής,
Αφροδίτη, Γη, Άρης,
Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας), τους αστεροειδείς, τους
κομήτες και τα φεγγάρια και παράλληλα μυούνται στη μαγεία της
παρατήρησης του διαστήματος και στην αναζήτηση μιας γνώσης χωρίς
όρια.

Η τίγρη!

Ποιος
φυλάγεται
απ’ τη
βροχή
καλύτερα
από την
τίγρη;

10+ | ΒΚΜ 12519 | 80 σελ. | 21,6x27,6
5+ | ΒΚΜ 12612 | 100 σελ. | 17,4x22

8+ | ΒΚΜ 08345 | 192 σελ. | 21,7x27,7

6+ | ΒΚΜ 11932 | 128 σελ. | 19x24
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Γνώσεις – Παιχνίδι

Τζούλια Ντόναλντσον
Ζω-ο-γραφιές, η πρώτη μου πινακοθήκη ζώων
εικ.: Σάρον Κινγκ-Τσάι, μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Γνώσεις – Παιχνίδι

Ξεδιπλώνονται!
Μια σειρά από εντυπωσιακά βιβλία-παιχνίδια γεμάτα
αναδιπλούμενα μέρη, για να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά το διάστημα,
την πόλη και τις μεγάλες κατασκευές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Ανν-Σοφί Μπαουμάν
Η πόλη ξεδιπλώνεται
εικ.: Ντιντιέ Μπαλίσεβιτς, μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
5+ | ΒΚΜ 11787 | 18 σελ. | 25x33

Ανν-Σοφί Μπαουμάν
Το απέραντο διάστημα ξεδιπλώνεται
εικ.: Ολιβιέ Λατύκ, μτφρ.: Μαρία Μπάστα
5+ | ΒΚΜ 12407 | 22 σελ. | 25x33

Ανν-Σοφί Μπαουμάν
Οι μεγάλες κατασκευές ξεδιπλώνονται
εικ.: Ντιντιέ Μπαλίσεβιτς, μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
5+ | ΒΚΜ 11786 | 22 σελ. | 25x33

8

Ζόι Τάκερ
Η Γκρέτα και οι Γίγαντες
εικ.: Ζόι Πέρσικο, μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

2+ | ΒΚΜ 12707 | 32 σελ. | 24x30

5+ | ΒΚΜ 12624 | 32 σελ. | 23,5x27,6

Η Φωτούλα είναι μια μικρούλα φώκια χαρωπή, που της αρέσει
να παίζει με πλαστικά αντικείμενα που βρίσκει στη θάλασσα.
Κάποτε, όμως, το παιχνίδι παίρνει επικίνδυνη τροπή…
Τα μικρά παιδιά θα αγαπήσουν τη Φωτούλα και θα νοιαστούν
για την επιβίωσή της και για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής
συμπεριφοράς του ανθρώπου στη φύση.

Η Γκρέτα ζει σ’ ένα πανέμορφο δάσος το οποίο απειλείται από Γίγαντες.
Όταν οι Γίγαντες ήρθαν πρώτη φορά στο δάσος, έκοψαν τα δέντρα
για να φτιάξουν σπίτια. Έπειτα έκοψαν κι άλλα δέντρα για να φτιάξουν
μεγαλύτερα σπίτια. Ευτυχώς η Γκρέτα έχει μια ιδέα…
Ένα εμψυχωτικό βιβλίο για πολύ μικρά παιδιά που μιλάει για τον
αγώνα της νεαρότερης υποψήφιας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Με την αγορά αυτού του βιβλίου, προσφέρετε το 1% της τιμής του
στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, στηρίζοντας το έργο της
οργάνωσης.

Δίγλωσση
έκδοση

Οι πιο τολμηρές βυθίστηκαν στη θάλασσα.

Σ’ αυτό τον τόπο ήρθε και άπλωσε τη σκιά της η Σιωπή.
Μια σκοτεινή Σιωπή με μυρωδιά καμένης γης…
Και έμεινε εκεί για μέρες, για μήνες, για εποχές…

Το μικρό πουπουλένιο σύννεφο ησυχία δεν είχε, γύριζε, τριγύριζε…
Στο φως του ήλιου έλαμπε σαν φρεσκολουσμένο προβατάκι. Χανόταν
σαν λαγός στο φως του φεγγαριού και στο πρώτο φύσημα του ανέμου
χόρευε σαν πεταλουδίτσα. Μήπως μαντεύετε τι έγινε μετά; Ένα
τρυφερό, ευφάνταστο παραμύθι, που μιλάει για τον κύκλο του νερού.

Μια μέρα που ο αέρας φύσαγε δυνατά, μια πύρινη κορδέλα απλώθηκε
πάνω απ’ τις πόλεις και τα δάση. Ό,τι άφησε πίσω της ήταν καταστροφή
και θλίψη. Σ’ εκείνο τον τόπο πήγε και άπλωσε τη σκιά της η Σιωπή
και έμεινε για καιρό, με ζέστη και με κρύο, με βροχή και με χιόνια…
Ώσπου…

Σοφία Μαντουβάλου
Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα
εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Έφη Λαδά
Οι μέρες της Σιωπής
5+ | ΒΚΜ 12063 | 40 σελ. | 24x29

3+ | ΒΚΜ 12043 | 36 σελ. | 22x22
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Οικολογία

Νικόλας Ανδρικόπουλος
Η Φωτούλα αγαπούσε τα πλαστικά / Celia Loved Plastic
Μετάφραση στα αγγλικά: Κική Χατζοπούλου

Συναισθήματα

Σουζάνα Παπαφάγου
Ο Πολυπόδαρος έχασε τα παπούτσια του!
εικ.: Μενέλαος Κουρούδης

Τζιλ Αντρέ
Χορεύουν οι καμηλοπαρδάλεις;
εικ.: Γκυ Πάρκερ-Ρις, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

3+ | ΒΚΜ 12038 | 32 σελ. | 21x29

3+ | ΒΚΜ 12310 | 32 σελ. | 24x29,5

Ένα βιβλίο-παιχνίδι γεμάτο
περίεργα πλασματάκια, αριθμούς,
κρυψώνες και χρώματα, που
εισάγει τα πολύ μικρά παιδιά
στις έννοιες της αίσθησης του
εαυτού στον χώρο ενισχύοντας
παράλληλα την πίστη τους στη
φιλία και στη συνεργασία. Παίξτε
κι εσείς μαζί με το παιδί σας,
βοηθώντας τον Πολυπόδαρο να
βρει τα παπούτσια του.

Ήταν χαρούμενος ο φίλος μας πολύ
και ένα ποιηματάκι σκαρφίστηκε στη στιγμή:

Η Τζίνα η καμηλοπάρδαλη έχει λαιμό μακρύ, χαριτωμένο, μα είναι τα
πόδια της στραβά, το βήμα της λυμένο. Πόσο θα ήθελε να χορέψει κι
αυτή στον μεγάλο χορό της ζούγκλας! Μόνο που όλοι γνωρίζουν ότι οι
καμηλοπαρδάλεις δε χορεύουν… Ή μήπως χορεύουν;
Μια τρυφερή ιστορία που προάγει την αυτοπεποίθηση, τη θετική
αυτοεκτίμηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.
2 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο!

«Είμαι ο Πολυπόδαρος εγώ,
το τερατάκι το ξακουστό,
έχω 10 παπουτσάκια χρωματ
τιστά ,
σας τα συστήνω με χαρά».

Μαζί στο ιγκλού,
μαζί στη σιωπή,
το τσάι μου πίνω
και σημασία δε δίνω.
Μαζί…

Όπου κι αν πας, θα σ’
ακολουθώ. Ό,τι κι αν κάνεις,
θα ’μαι μαζί σου κι εγώ.
Είναι υπέροχο να έχεις
καλούς φίλους μόνο που,
μερικές φορές μπορεί να
γίνουν… ανυπόφοροι. Αλλά
όχι για πολύ! Ένα τρυφερό
εικονογραφημένο βιβλίο που
μιλάει για όλα όσα κλείνει
μέσα της μια αληθινή φιλία.

Το ψάρι που το λέγανε Ουράνιο Τόξο έχει μια φορεσιά
από πολύχρωμα αστραφτερά λέπια κι είναι το ωραιότερο ψάρι
σ’ όλο τον ωκεανό. Μα καμαρώνει τόσο για την ομορφιά του και είναι
τόσο ακατάδεχτο, που γρήγορα μένει μόνο κι έρημο. Ώσπου κάποιος
του δίνει μια καλή συμβουλή. Το Ουράνιο Τόξο βάζει τότε στην άκρη
το καμάρι και την περηφάνια του κι αποφασίζει να χαρίσει χαρά
στ’ άλλα ψάρια.

Σμρίτι Χολς
Μαζί σου κι εγώ
εικ.: Στιβ Σμολ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Μάρκους Πφίστερ
Το ψάρι που το λέγανε Ουράνιο Τόξο
μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου, Μάριος Αγγελίδης
3+ | ΒΚΜ 12324 | 32 σελ. | 21x28,7

4+ | ΒΚΜ 12583 | 40 σελ. | 20x28
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Εεεεε… Κοίτα, Αρκούδε…
Νομίζω πως θέλω να μείνω λίγο μόνος.
Είμαστε κάπως στριμωγμένοι εδώ.
Δε μας χωράει
και τους δυο…

Σ' αγαπάω (σχεδόν πάντα)

Τα βιβλία-φαινόμενο
που μπήκαν στην καρδιά
των παιδιών κι αγαπήθηκαν
από τους γονείς!

Το τερατάκι των χρωμάτων
Το τερατάκι των χρωμάτων δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Έχει κάνει μια ωραία σαλάτα τα συναισθήματά του και τώρα πρέπει να τα τακτοποιήσει.
Θα τα καταφέρει να βάλει σε τάξη τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό, τον φόβο και την ηρεμία;
Το βιβλίο-φαινόμενο που βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους έχει κυκλοφορήσει σε 30 γλώσσες και έχει πουλήσει
πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα.
3+ | BKM 12610 | 48 σελ. | 25χ25

Σ' αγαπάω (σχεδόν πάντα)
Ο Λόλο είναι σκαθάρι και η Ρίτα πεταλούδα. Εκείνος είναι δυνατός, οργανωμένος και πρακτικός. Εκείνη
είναι ανάλαφρη, έχει μεγάλη φαντασία και λατρεύει τους αυτοσχεδιασμούς. Είναι πολύ διαφορετικοί κι αυτό
συνήθως είναι που τους αρέσει. Αλλά μια μέρα οι διαφορές τους τους απομακρύνουν. Και τότε… αποφασίζουν
να δώσουν λίγο παραπάνω χώρο ο ένας στον άλλον. Γιατί αυτό που μετράει είναι ότι αγαπιούνται πάρα πολύ!
3+ | BKM 12611 | 52 σελ. | 26,5χ26,5

Βρασίδας ο Βολίδας
Ο Βρασίδας είναι πάντα Βολίδας. Όταν ξυπνάει, η ησυχία σταματάει! Δεν μπορεί να κάτσει ήρεμα. Κουνιέται
συνεχώς. Αποσπάται η προσοχή του και χάνει τα πάντα. Τον φωνάζουν κουραστικό, υπερκινητικό, αγενή,
σκανδαλιάρη, ανυπόμονο. Οι γονείς του είναι προβληματισμένοι. Η δασκάλα του απελπισμένη. Και σαν να μην
έφταναν όλα τα άλλα, πρέπει να προετοιμάσει την τελική εργασία της χρονιάς… Αχ, πώς θα τα καταφέρει;
3+ | BKM 12719 | 56 σελ. | 27χ27
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Συναισθήματα

Το τερατάκι των χρωμάτων

Συναισθήματα

Κατερίνα Σέρβη
Ο παππούς που δε γνώρισα
εικ.: Χρήστος Γουσίδης

Φρανζίσκα Καλχ
Μικρές μεγάλες κυρίες
μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

5+ | ΒΚΜ 12397 | 32 σελ. | 21x29

4+ | ΒΚΜ 12409 | 36 σελ. | 21,4x21,5

Οι μέρες με πλέξιμο
και απογευματινό ύπνο
τέλειωσαν.
Αυτές οι γιαγιάδες
ξέρουν πώς να περνούν
καλά, όπως όταν κάνουν
κόντρες με τα καρότσια
του σουπερμάρκετ.
Ένα υπέροχο βιβλίο
για τις γιαγιάδες που
αγαπάμε πολύ!

Σ' έναν μεγάλο πόλεμο, ένας αεροπόρος πέφτει με το αεροπλάνο του
στην έρημο. Με μοναδικό όπλο την πίστη και την αισιοδοξία διασχίζει
την ατέλειωτη έρημο κάτω από τον καυτό ήλιο, μέχρι να συναντήσει
ένα καραβάνι. Μία συγκινητική ιστορία που αφηγείται ένα κορίτσι
για τον παππού της – που δε γνώρισε ποτέ.
Η αμεσότητα και η ζεστασιά που
αποπνέουν η αφήγηση
και οι εικόνες κάνουν το βιβλίο
τόσο ξεχωριστό, όσο αυτή
η αληθινή ιστορία που ζει
στη μνήμη και μας καθοδηγεί.

Οι μικρές μεγάλες κυρίες έχουν άπειρο ελεύθερο χρόνο,
μιας και δε χρειάζεται πλέον ούτε να πάνε σχολείο ούτε
να δουλεύουν.

«Μήπως να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πορτρέτο,
επιθεωρητά;»

Ο Μαξ αναφώνησε: «Ω! Τέρρυ, είσαι ένας αληθινός ήρωας.
Χωρίς εσένα θα είχαμε κακό τέλος. Πρέπει οπωσδήποτε να μας
μάθεις πώς το κάνεις για να προστατευόμαστε και μόνοι μας».
Ο Τέρρυ κουνάει το κεφάλι του γεμάτος χαρά! Τώρα μπορεί
κι αυτός να είναι δάσκαλος.
Όλο το απόγευμα οι φίλοι πέρασαν τέλεια στο δάσος.

«Τι; Εμμμ, βέβαια!» συμφώνησε ο Φλόκος κι έβγαλε τον μεγεθυντικό
φακό του.
Τότε ο Φλόκος πρόσεξε μικροσκοπικά ίχνη που οδηγούσαν έξω
από τον πίνακα και κατέβαιναν τον τοίχο.
«Μα τον Θεό, να ένα στοιχείο! Πρέπει να ακολουθήσουμε αμέσως
αυτά τα ίχνη».

Το φρύδι από
το πορτρέτο του
ναυάρχου χάθηκε!
Ο επιθεωρητής Φλόκος,
ο διασημότερος γάτος
ντετέκτιβ στον κόσμο,
κι ο πιστός του βοηθός,
ο Νέλσον, θα φέρουν
τα πάνω κάτω στο
μουσείο για να βρουν
τα ίχνη του δράστη. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο
φαίνεται… Ένα αστείο, γοητευτικό βιβλίο γεμάτο τέχνη και δράση.

Ο Μαξ κι οι φίλοι του στήνουν
ένα σχολείο μέσα στο δάσος
κι ο ένας μετά τον άλλον
μεταμορφώνονται από μαθητή σε
δάσκαλο. Όλοι; Όλοι!
Δεν υπάρχει κανείς χωρίς
ένα ταλέντο, έστω και κρυφό.
Κι ύστερα, ένα πράγμα είναι
σίγουρο: Ό,τι μαθαίνουμε είναι
δικό μας για πάντα.

Άντζελα Κίογκαν
Επιθεωρητής Φλόκος. Η υπόθεση του χαμένου φρυδιού
εικ.: Κρις Λαμ Σαμ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Μπριγκίττε Βένιγκερ
Έχει πλάκα να μαθαίνεις!
εικ.: Εύα Θάρλετ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
3+ | ΒΚΜ 12408 | 32 σελ. | 21,5x28,7

5+ | ΒΚΜ 12035 | 36 σελ. | 23,5x27,5
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Τζούλια Ντόναλντσον
Ο ομορφότερος γίγαντας στην πόλη
εικ.: Άξελ Σέφλερ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

3+ | ΒΚΜ 12860 | 240 σελ. | 24x30

3+ | ΒΚΜ 12598 | 32 σελ. | 21,6x27

Εξερεύνησε το σκοτεινό δάσος παρέα με το Γκρούφαλο,
πέτα με τη μάγισσα και τους φίλους της πάνω στη μαγική της σκούπα,
γνώρισε τον κόσμο με συντροφιά το σαλιγκάρι πάνω στην ουρά
της φάλαινας! Μια υπέροχη συλλογή από 8 αγαπημένες ιστορίες:
«Το Γκρούφαλο», «Το Μικρό Γκρούφαλο»,
«Μια σκούπα, μα τι σκούπα!», «Μαϊμουδομπερδέματα»,
«Η φάλαινα και το σαλιγκάρι», «Ο ομορφότερος γίγαντας
στην πόλη», «Χωράει δε χωράει»,
«Η ιστορία του Ηλία που αγαπούσε τα βιβλία»

Ο Τζώρτζης ήταν ο πιο ατημέλητος γίγαντας στην πόλη, μέχρι που,
μια μέρα, πήρε την απόφαση να γίνει κομψός και καλοντυμένος!
Όμως στον δρόμο του συνάντησε κάποιους φίλους που χρειάζονταν
όχι μόνο τη βοήθειά του, αλλά και τα ρούχα του…

O Tζώρτζης έφτασε
σε μια κατασκήνωση.
Έξω από μια σκηνή στεκόταν
μια αλεπού που έκλαιγε.
«Τι σου συμβαίνει;»
τη ρώτησε ο Tζώρτζης.

Ο Έλμερ, ο Γουίλλυ και τρία
φιλαράκια τους ανακαλύπτουν
ένα παλάτι χαμένο μέσα στη
ζούγκλα. Οι άλλοι πιστεύουν
ότι ο διάσημος χαμένος
θησαυρός της ζούγκλας πρέπει
να βρίσκεται εκεί μέσα και
αποφασίζουν να τον ψάξουν.
Μόνο ο Έλμερ και ο Γουίλλυ
έχουν καταλάβει ποιος είναι
ο πραγματικός θησαυρός…

Ξέρετε πώς οι μονόκεροι απέκτησαν το κέρατό τους; Όλα ξεκίνησαν
σε ένα μαγικό δάσος, όταν ένα μικρό κορίτσι που το έλεγαν Τζουν
ανακάλυψε στον κήπο της κάτι μικρά αλογάκια που προσπαθούσαν
να πετάξουν. Ένα από αυτά όμως δεν μπορούσε με τίποτα να πετάξει!
Η Τζουν σκέφτηκε λοιπόν έναν πολύ γλυκό τρόπο για να κάνει τον
καινούριο της φίλο χαρούμενο.
Beatrice Blue
Μια φορά κι ένας μονόκερος
μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

Ντέιβιντ Μακ Κι
Ο Έλμερ και ο χαμένος θησαυρός
μτφρ.: Μαρία Παπαγιάννη

4+ | ΒΚΜ 12352 | 40 σελ. | 23,5x27,6

3+ | ΒΚΜ 12861 | 32 σελ. | 24x27,5
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Χιούμορ

Τζούλια Ντόναλντσον
Το Γκρούφαλο και άλλες ιστορίες
εικ.: Άξελ Σέφλερ, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Παραμύθι

Λίλη Λαμπρέλλη
Εσύ τι λες πολύτιμο πως είναι;
εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Χριστίνα Φραγκεσκάκη
Το αγόρι που γύρευε τις μυρωδιές
εικ.: Αλέξης Κυριτσόπουλος

4+ | ΒΚΜ 11539 | 32 σελ. | 21x28

5+ | ΒΚΜ 12061 | 48 σελ. | 17x24

Ένας ασβός τριγυρνούσε εδώ κι εκεί, αναζητώντας το πιο πολύτιμο
πράγμα στον κόσμο! Ρώτησε την πέτρα,το δέντρο, τριών λογιών
πετούμενα, κι ύστερα, έναν ποιητή,
έναν παραμυθά, ένα παιδί. Στο τέλος,
βρήκε κάποιον που κοιμότανε και τον
ρώτησε κι αυτόν. Άλλοι απάντησαν
αυτό που δεν ήξεραν, άλλοι αυτό που
ήξεραν, άλλοι αυτό που ένιωθαν.
Ο καθένας έδωσε ένα κομμάτι
της απάντησης. Τελικά, εσύ τι λες
πως είναι το πιο πολύτιμο στον κόσμο;

Ένα κορίτσι όμορφο πολύ… Τα ρούχα της μοσχοβολούν κι όταν
τ’ απλώνει στο μπαλκόνι, το μοσχοβόλημα απλώνεται παντού και
μαζεύεται ο κόσμος ζαλισμένος. Ένα αγόρι που μαγεύεται όταν την
αντικρίζει, αλλά πώς να της το πει, που δεν μπορεί τίποτα να μυρίσει;
Θα ξεκινήσει ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι και δε θα κουραστεί να
ψάχνει, να σταματά,
και πάλι από την
αρχή: «Πάω να βρω
τις μυρωδιές, να τις
μυρίσω, κι όποτε
γυρίσω».

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της IBBY

Και ρώτησε την πεταλούδα.
«Να ’σαι βαρύς και ν’ αντέχεις».

Με το που μπήκε φθινόπωρο κι άρχισαν πια τα χελιδόνια να ετοιμάζοντα

όπως κάθε χρόνο, για το μακρινό ταξίδι τους στις ζεστές χώρες –συγκεκρι

μένα για τη χώρα που τη λένε Αίγυπτο–, ο γάτος Ξενοφών δεν έκλεινε μάτ

απ’ τη στεναχώρια του. Άλλες γάτες δεν υπήρχαν στο νησί και σε λίγο θα
άδειαζε και ο κήπος του μουσείου από τους φτερωτούς φίλους του.

Ένα μικρό χελιδονάκι, ο Δονάκης, που ένιωθε τη βαθιά στεναχώρια το

μοναχικού γατούλη, είπε κάποια στιγμή στους δικούς του: «Εγώ δε θα έρθω

μαζί σας. Θα μείνω εδώ να ξεχειμωνιάσω με τον θείο Ξενοφώντα. Δεν αντέ
χω να τον αφήσω μόνο, μονάχο, ολομόναχο, δίχως συντροφιά».

Όσο κι αν το παρακαλούσαν οι δικοί του και το συμβούλευε κι ο γάτο

Ξενοφών, εκείνο τίποτα. Επέμενε, πείσμωσε. Δεν άλλαζε γνώμη ο μικρό

Δονάκης. Σκέφτηκε τότε ο μπαμπάς του πως, τελικά, ίσως η καλύτερη λύσ

ήταν να έπαιρναν φέτος μαζί τους και τον θείο Ξενοφώντα και ύστερα να

επέστρεφαν στο νησί όλοι μαζί την επόμενη άνοιξη. «Άσε που έτσι όπω

είναι μαύρος με άσπρη μόνο την κοιλιά» συνέχισε ο μπαμπάς του Δονάκ

«έχει ακριβώς τα χρώματά μας. Από μακριά νομίζεις πως είναι της γενιά
μας, κάτι σαν γάτος-χελιδόνι δηλαδή. Χελιδονόγατος!»

Ο γάτος Ξενοφών ζει στην αυλή του αρχαιολογικού μουσείου ενός
ελληνικού νησιού. Ένα φθινόπωρο αποφασίζει να ακολουθήσει
τα χελιδόνια στην Αίγυπτο, όπου ζει στην αυλή ενός άλλου μουσείου,
με διαφορετικά αρχαιολογικά ευρήματα. Όμως σύντομα η νοσταλγία
για την πατρίδα κι ένα όνειρο σημαδιακό τον οδηγούν πίσω στο νησί.
Τι θα βρει άραγε εκεί;
Μια παραμυθένια ιστορία κεντημένη με θαυμαστές αλήθειες, ποιητική,
μαγική και ζεστή σαν το πολυαγαπημένο Άγαλμα που κρύωνε.

Ήταν κάποτε ένας ταχυδρόμος διαφορετικός από τους συνηθισμένους.
Ήταν πάντα βιαστικός, όπως είναι όλοι οι ταχυδρόμοι, και είχε πάντα
κρεμασμένο στον ώμο του τον ταχυδρομικό του σάκο.
Όμως ο σάκος του δεν είχε μέσα φακέλους και δέματα, γράμματα
και λογαριασμούς, όπως οι σάκοι των συνηθισμένων ταχυδρόμων.
Ο σάκος του ήταν γεμάτος με όνειρα!
Κώστας Μάγος
Ο ονειροταχυδρόμος
εικ.: Θέντα Μιμηλάκη

Χρήστος Μπουλώτης
Ο γάτος που έφυγε με τα χελιδόνια
εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

4+ | ΒΚΜ 11388 | 36 σελ. | 21x29

5+ | ΒΚΜ 12219 | 40 σελ. | 23x30
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Καλά Χριστούγεννα, κύριε Ντίκενς!
Οι απίθανες περιπέτειες του κυρίου Θερβάντες
Εξυπερύ, ο πρίγκιπας που δε μεγάλωσε
εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης (1ο), εικ.: Βασίλης Σελιμάς (2ο & 3ο)

Θοδωρής Παπαϊωάννου
Όταν εσύ λείπεις…
εικ.: Πέτρος Μπουλούμπασης

5+ | ΒΚΜ 12494, 12567, 12923 | 32 σελ. | 23x30

3+ | ΒΚΜ 12399 | 36 σελ. | 20,5x34,4

«Για μένα μόνο γεννήθηκε ο Δον Κιχώτης κι εγώ γι’ αυτόν». Θερβάντες
Η συναρπαστική ζωή του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, από την περιπετειώδη
πλατεία του Πότρο στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με τους μάγους, τους
θιάσους, τους ταυρομάχους, μέχρι το κοσμοπολίτικο λιμάνι της Σεβίλλης.
Τον συναντάμε αξιωματικό στην επική ναυμαχία της Ναυπάκτου, σκλάβο
των αγριότερων πειρατών του κόσμου, φυλακισμένο αλλά ελεύθερο
στο πνεύμα, έχοντας
πάντα μέσα του τον
περιπλανώμενο ιππότη,
τον Δον Κιχώτη, να
τον συντροφεύει στις
απίστευτες περιπέτειές του.

Μια αλεπού μόλις ξύπνησε και
αγκαλιάζει τα μικρά της, ένας
σκαντζόχοιρος κουβαλάει φαγητό
στη φωλιά του, μια κουκουβάγια
παρακολουθεί ακίνητη πάνω από
ένα δέντρο, ένα πουλί συνομιλεί
με το ταίρι του. Όλα αυτά τα μικρά
θαύματα συμβαίνουν όταν εσύ
λείπεις από το δάσος…

O

Μιγκέλ πίσω στην πατρίδα έκανε διάφορες δουλειές για να ζήσει. Σε
μία από αυτές χρειάστηκε να ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ισπανία. Δεν
υπήρχε χωριό που να μην είχε περάσει, ούτε δρομάκι που να μην είχε
περπατήσει. Στους παγωμένους χειμώνες και στα λαμπερά καλοκαίρια,

εκείνος συνέχιζε.
Στα ταξίδια του γνώρισε κάθε λογής παράξενους ανθρώπους, ταξιδιώτες σαν

κι αυτόν, αγρότες ή αστούς, πλούσιους ή φτωχούς, άλλους που είχαν κάποια επιρροή, άλλους που θα ήθελαν να είχαν. Δουλοπρεπείς ή περήφανους, ευγενικούς ή
χοντρόπετσους, αυθάδεις ή καλοσυνάτους, αδικημένους ή που υπηρετούσαν το
άδικο. Διάφορους αλλόκοτους ανθρώπους σαν και τον ίδιο, που είχαν μια ιστορία
να αφηγηθούν ή που ήθελαν ν’ ακούσουν μία.
Τις νύχτες κοιμόταν πάνω στο χορτάρι, κάτω από τ’ αστέρια, με τα χέρια προσκεφάλι κι ένα βιβλίο που ξεπρόβαλλε απ’ το ανοιχτό πουκάμισό του. Πάντα μ’ ένα

Μια λιβελούλα ίσως να δροσίζεται

βιβλίο. Σκληρόδετο, παχύ, δεμένο στη ράχη του με χοντρή κλωστή, μερικές φορές

δίπλα στον καταρράκτη,

με τίτλο χρυσό πάνω στο εξώφυλλό του, με τις σελίδες του κιτρινισμένες και τα

καθώς ο ήλιος φτάνει ψηλά.

γράμματα μικρά, μαύρα, αποφασιστικά, να ξεδιπλώνουνε σαν καλοί παραμυθάδες
σιγά σιγά την ιστορία. Κι έτσι, έχοντας για σπίτι του ο Μιγκέλ όλον τον κόσμο, ελεύθερος πια, σκεπαζότανε τον ουρανό κι αποκοιμιόταν.

Την ώρα που το χρωματιστό φουλάρι κρεμάστηκε στο περβάζι, οι νότες
μιας μελωδίας ξέφευγαν από την ουρά ενός πιάνου δίπλα στο παράθυρο.
Μπροστά στο πιάνο, η Ιζαμπέλ σημείωνε μ’ ένα μολυβάκι σε
μια παρτιτούρα. Μια πίεζε τα πλήκτρα με τ’ ακροδάχτυλά της
και μια τοποθετούσε σημαδάκια στο χαρτί. Κι αφού έβαλε την
τελευταία νότα, έπαιξε στο πιάνο τη μελωδία.

«ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ!» τραγούδησε χαρούμενη.
Τίποτε όμως δεν ακούστηκε όταν σταμάτησε.
Μια φωνή, ένα χειροκρότημα, κάτι…
Η Ιζαμπέλ κοίταξε γύρω της και τράβηξε πίσω τα μακριά της μαλλιά.
«Είναι αριστούργημα;» κοίταξε με απορία το πιάνο της.

Ένας αρχιτέκτονας, ένας
ζωγράφος, μία γλύπτρια, ένας
ηθοποιός, μία πιανίστα, μία
συγγραφέας, ένας χορευτής
και ένας φωτογράφος
δημιουργούν ο καθένας το
δικό του… αριστούργημα. Και
όλοι μαζί συναντιούνται στη μαγεία μιας κινηματογραφικής ταινίας.
Ο βραβευμένος συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με το ερώτημα
τι είναι τέχνη και τι είναι ωραίο. Μας μεταφέρει την πίστη αλλά και την
αγωνία του καλλιτέχνη την ώρα της δημιουργίας και μας καλεί τελικά
να γίνουμε κι εμείς συμμέτοχοι στο παιχνίδι της τέχνης – και στη χαρά
της ζωής. Ένα παιγνιώδες μικρό αριστούργημα!

Ένα τρυφερό παραμύθι, ένα ταξίδι ενηλικίωσης.
Η μικρή σκατζοχοιρίνα θα τολμήσει να ψάξει να βρει τον δικό της
δρόμο για τον τόπο που θέλει να ριζώσει όπως τα φυτά και τα δέντρα,
για τον τόπο όπου θα νιώθει πως πετάει σαν τους γλάρους.
Γιατί χρειάζεται τόλμη να κυνηγήσεις το όνειρό σου.

Θοδωρής Παπαϊωάννου
Αριστούργημα
εικ.: Πέτρος Μπουλούμπασης

Μαρία Παπαγιάννη
Ο δρόμος για το σπίτι
εικ.: Λουίζα Καραγεωργίου
3+ | ΒΚΜ 12336 | 21x29 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

5+ | ΒΚΜ 12398 | 32 σελ. | 23x30
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Γνώσεις – Ιστορία
Δημιουργικότητα

Ελένη Κατσαμά
Σειρά: Οι Μεγάλοι όταν ήταν Μικροί

Γνώσεις
Δημιουργικότητα
– Ιστορία

Αντώνης Παπαθεοδούλου – Δικαίος Χατζηπλής
Χαριστική βιβλιοθήκη
εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά

Τζούλια Ντόναλντσον
Η ντετέκτιβ Ανιές
εικ.: Σάρα Ότζιλβι, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

5+ | ΒΚΜ 12059 | 44 σελ. | 21x29

3+ | ΒΚΜ 11952 | 32 σελ. | 28x25

Ο Σοφοκλής διαλέγει ένα βιβλίο
από τη δανειστική βιβλιοθήκη.
Μόλις το ανοίγει, ξεπετάγονται
από μέσα ακροβάτες, ιππότες,
γνώσεις, φαντασία… Έρχεται όμως
η ώρα να το επιστρέψει. ΟΛΟ!
Ή μήπως όχι;

Σνιφ, σνιφ, σνιφ – η ντετέκτιβ Ανιές όλα ήθελε να τ’ αναλύσει,
μυστήριο δεν άφηνε που να μη βρει τη λύση! Κάθε Τρίτη ο Πέτρος
την παίρνει μαζί του στο σχολείο κι αυτή ακούει τα παραμύθια που
της διαβάζουν τα παιδιά. Μια Τρίτη λείπουν όλα τα βιβλία από την τάξη…
Μια υπέροχη ιστορία για την ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες.

Κάποιες ιστορίες ήταν τόσο αστείες,
που τα γέλια γέμισαν το δωμάτιο.

Ένα βράδυ ο Βιβλιοσκώληκας
φταρνίστηκε…

κι άρχισε να βγαίνει καπνός
από τα ρουθούνια του.
«Αχ,

καημένε μου» είπε ο Μαξ
και έτρεξε ν’ ανοίξει το παράθυρο
για να φύγει ο καπνός.

Ο Μόρρις Λέσμορ αγαπούσε τις λέξεις.
Αγαπούσε τις ιστορίες. Αγαπούσε τα βιβλία.
Κάθε ιστορία, όμως, έχει τις αναποδιές της.
Παρ’ όλα αυτά, η δύναμη της ιστορίας θα σώσει την ημέρα!
H ιστορία που ενέπνευσε τη ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΟΣΚΑΡ
ταινία μικρού μήκους.

Αν ήταν να διαλέξεις ένα ζωάκι, τι θα διάλεγες; Ο Μαξ διάλεξε ένα
σκουλήκι. Ένα σκουλήκι που του άρεσε να διαβάζει βιβλία, γι’ αυτό το
ονόμασε Βιβλιοσκώληκα. Αλλά το σκουλήκι του Μαξ άρχισε να βγάζει
αγκάθια στην πλάτη και καπνούς από τα ρουθούνια του.

William Joyce
Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ
εικ.: Joe Bluhm, William Joyce, μτφρ.: Μαρία Τοπάλη

Debi Gliori
Ο Βιβλιοσκώληκας
μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

4+ | ΒΚΜ 12761 | 56 σελ. | 29,2x20,6

3+ | ΒΚΜ 12584 | 28 σελ. | 28x25
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Δημιουργικότητα

Μαρία Παπαγιάννη
Πες-πες Μία ιστορία
εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Ντάνιελ Φερ
Πώς διαβάζεται ένα βιβλίο;
εικ.: Μαουρίτσιο Α.Κ. Κουαρέλλο, μτφρ.: Βασιλική Νίκα

3+ | ΒΚΜ 12402 | 32 σελ. | 28x21

5+ | ΒΚΜ 12607 | 32 σελ. | 23x33

Τα βράδια όλα τα παιδιά ονειρεύονται
κι όλα κοιμούνται. Άλλα με κλειστά κι άλλα
με ανοιχτά τα μάτια. Όπως η Μία.
Όπως και η Πες-πες.
Και τότε μπορεί να
συναντηθούν στα
όνειρά τους και να
μοιραστούν μία
ιστορία. Και κάπως
έτσι ξεκινάει μία
περιπέτεια…

Το βιβλίο αυτό έρχεται να ανατρέψει τη βασική πεποίθηση ότι τα
βιβλία διαβάζονται κρατώντας τα σταθερά, ίσια, απλά γυρνώντας τις
σελίδες. Εδώ τίποτα δε μένει στη θέση του. Ούτε οι εικόνες ούτε οι
λέξεις. Οι χαρακτήρες δεν πατούν στη γη, η θάλασσα του Μόμπυ Ντικ
κινδυνεύει να γλιστρήσει προς τα έξω και όλα μοιάζει να συνομιλούν
με τον αναγνώστη, δίνοντας οδηγίες
για το πώς θα κρατήσει το βιβλίο ή
θα γυρίσει τις σελίδες του. Κανένας
δεν μπορεί να ακολουθήσει την
εξέλιξη της ιστορίας, αν δεν το
στριφογυρίζει συνεχώς στα χέρια του!

ΝΑΙΙΙ! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ!

ΤΏΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ! ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΏΣΤΟ ΤΡΟΠΟ!

γ

Η γιαγιά, που δε χάλαγε ποτέ χατίρι στον εγγονό της, συνέχισε την ιστορία όπως το ήθελε ο Νικόλας.
«Από τα πολλά παραμύθια λοιπόν που άκουσαν οι κότες,
σταμάτησαν να έχουν στενό μυαλό και άρχισαν να σκέφτονται.
Σιγά σιγά, τα φτερά της φαντασίας τους άρχισαν να μεγαλώνουν,
και όσο μεγάλωναν, τόσο οι κότες έκαναν όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Δεν άντεχαν πια να ζουν στριμωγμένες στο κλουβοκοτέτσι τους και άρχισαν τις φωνές και τις διαμαρτυρίες. Πολλά από
τα κοκόρια στάθηκαν στο πλευρό τους. Μαζεύτηκαν έξω από το
κοτέτσι και φώναζαν δυνατά “ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη”».
«Τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου» ανησύχησε ο Αρχικοτοφύλακας και φώναξε τον Άρχοντα να δει την κατάσταση με τα
ίδια του τα μάτια.

ψ

ω

λ μ υ

γ

δ ε μ

Τι έγινε όταν το αγόρι άρχισε να διαβάζει στις κότες παραµύθια;
Τι συνέβη όταν οι κότες σταµάτησαν να έχουν στενό µυαλό
και τα φτερά της φαντασίας τους άρχισαν να µεγαλώνουν;
Μια αλληγορική ιστορία για µικρά και µεγάλα παιδιά που πιστεύουν
ότι, ναι, αν θέλουν, µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο.

ψ ω

ν

ο ρ

Ο κύριος Αλεπούδης είναι ένας αχόρταγος βιβλιοφάγος.
Του αρέσουν τόσο πολύ τα βιβλία, που, αφού τα διαβάσει πρώτα,
τα αλατοπιπερώνει και τα καταβροχθίζει! Ώσπου οι πράξεις του
αποκαλύπτονται και καταλήγει στη φυλακή, ο δόλιος, για βιβλιοκλοπή…
«Παιχνιδιάρικο και γοητευτικό, μια ιστορία που δείχνει πόσο
βασανιστική µπορεί να είναι η πείνα του βιβλιοφάγου.
Δεν υπάρχει βιβλιόφιλος που να µην υποκύπτει σε αυτήν!» DIE ZEIT

Κρατικό Βραβείο
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Σοφία Μαντουβάλου
Το αγόρι που διάβαζε στις κότες παραμύθια
εικ.: Κέλλυ Ματαθία-Κόβο

Φραντσίσκα Μπίρμαν
Ο βιβλιοφάγος κύριος Αλεπούδης
μτφρ.: Μαρία Τοπάλη

5+ | ΒΚΜ 11395 | 48 σελ. | 17x24

6+ | ΒΚΜ 11690 | 64 σελ. | 16x23
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Φαντασία

Ο πλανήτης των χριστουγεννιάτικων δέντρων
εικ.: Αλέκος Φουντουκλής
μτφρ.: Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Χ. Αρβανιτάκη
Διασκευή: Γιάννης Νεγρεπόντης

Η πίπα της μάγισσας και άλλες
φανταστικές ιστορίες
εικ.: Νίκος Μαρουλάκης
μτφρ.: Λένα Ταχμαζίδου

8+ | ΒΚΜ 12479 | 200 σελ.

8+ | ΒΚΜ 12530 | 120 σελ.

Διαστημικές περιπέτειες, γεμάτες αστεία,
αγωνία και μυστήριο. Όλα υπάρχουν στο
πανέξυπνο και τρυφερό βιβλίο. Ας ταξιδέψουμε
στο διάστημα, λοιπόν, και θα αποκτήσουμε
δυο φίλους παντοτινούς: τον Μάρκο και τον
Μάρκους!

Ιστορίες από κόσμους παραμυθένιους,
με κλέφτες έξυπνους αλλά και μπουνταλάδες,
με απίθανα ταξίδια στο μέλλον και άλλα
πολλά.

Παραμύθι

Νάντια Λιαρέλλη
Η κόκκινη κότα και
O Προκόπης ο τεμπέλης
εικ.: Κατερίνα Βερούτσου

Η γόνδολα-φάντασμα
εικ.: Αντριάνο Γκον
μτφρ.: Μαρία Σπυριδοπούλου
8+ | ΒΚΜ 12531 | 120 σελ.

Στη μαγική πόλη της Βενετίας συναντάμε
τους βασικούς πρωταγωνιστές της κομέντια
ντελ άρτε. Γεμάτη εκπλήξεις, απρόοπτες
εξελίξεις και συνεχείς ανατροπές, η ιστορία
μοιάζει με κουβάρι που ένα σωρό αναποδιές
δεν το αφήνουν να ξεμπερδευτεί, κρατώντας
μας σε συνεχή αγωνία.

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Ο Ισιντόρ και το φεγγάρι
εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

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

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

Εύη Παπαδοπούλου Αρχαιολογικά παραμύθια

Ζωή Βαλάση

Κάθε βιβλίο είναι και μια λογοτεχνική ιστορία βασισµένη
σε έναν αρχαιολογικό χώρο και σε ένα εύρημα που βρέθηκε σε αυτόν.
«Τα βιβλία βασίζονται στα Πύθια των Δελφών, στο ναυάγιο των Αντικυθήρων,
στο ανάκτορο της Πύλου και στους Φιλίππους (υπό έκδοση). Οι ήρωές τους δεν είναι
πρόσωπα ιστορικά, αλλά κινούνται εντός της Ιστορίας. Ο αναγνώστης κατά κάποιο τρόπο
τούς γνωρίζει προσωπικά, συμπάσχει μαζί τους. Κι έτσι οι χώροι δράσης δεν είναι πια
απλώς εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά πεδία όπου κάποιοι άνθρωποι σε αυτούς τους
χώρους κάποτε και ζήσανε και ερωτεύτηκαν και ονειρευτήκανε και δημιουργήσανε».
Μάνος Κοντολέων στο blog του vivliopoleiopataki.gr

Δύο συλλογές με λαϊκά παραμύθια
και τραγουδάκια απ’ όλον τον κόσμο.
Ας απολαύσουμε «παραμύθια χωρίς σύνορα»,
εξάπτοντας συγχρόνως το ενδιαφέρον
και προσφέροντας υπαινικτικά στοιχειώδεις
πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο
και τους πολιτισμούς που τα γέννησαν.

Το όνειρο του Νικία και της Μελίτης | 8+ | ΒΚΜ 11550 | 72 σελ.
Το ημερολόγιο των άστρων | 8+ | ΒΚΜ 11891 | 52 σελ.

Παραμύθια της Πολυταξιδεμένης Αλεπούς
εικ.: Λεμονιά Αμαραντίδου
6+ | ΒΚΜ 11794 | 176 σελ.

Η υπόσχεση της Λευκής Θεάς | 8+ | ΒΚΜ 12341 | 60 σελ.

Κι άλλα παραμύθια
της πολυταξιδεμένης Αλεπούς

Το μυστικό του Ζέφυρου | 9+ | ΒΚΜ 12921 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

8+ | ΒΚΜ 12019 | 176 σελ.
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Ήρωες

Η αδερφή μου η Κλάρα
Ντιμίτερ Ινκιόφ, εικ.: Fritz Goller
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Η Κλάρα και ο αδερφός της
έχουν µερικές παράξενες ιδέες.
Το περίεργο είναι πως, όταν τις βάζουν
σε εφαρµογή, πάντοτε πετυχαίνουν!…
Ή µήπως έτσι νοµίζουν;
Οι αξεπέραστοι ήρωες του Ντιµίτερ Ινκιόφ,
µε το µοναδικό χιούµορ
και την ανόθευτη αθωότητα της ηλικίας τους,
µπλέκουν σε απίθανες περιπέτειες!
5+ | BKM 12476, 12009, 12010, 12011,
12012, 12477, 12616 | 96 σελ.
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Ήρωες
Νικόλας Ρώσσης
Το ατρόμητο χαμόγελο
(Σειρά: Μυστήρια Χαμόγελα,
βιβλίο 2)
εικ. Δημήτρης Φουσέκης
Όταν ένας δράκος απειλεί το
βασίλειο, το αγόρι αναλαµβάνει
να σώσει τους συµπολίτες του. Να
ξανακερδίσει την ελευθερία τους.
Ακόµα κι αν αυτοί δε θέλουν!
7+ | BKM 11544 | 96 σελ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ

Το χαμόγελο της γάτας
(Σειρά: Μυστήρια Χαμόγελα,
βιβλίο 1)
εικ. Δημήτρης Φουσέκης
Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα
αυτιά και επιμένεις ότι κανείς
δεν ασχολείται με τα αυτιά μας;
Σε αυτό το νησί του Αιγαίου
οι γάιδαροι αποφάσισαν να
μοιάσουν… στις γάτες.

Αργυρώ Πιπίνη
Ναπολέων και Ιωσηφίνα
(Σειρά Μικρά γατικά, βιβλίο 3)
εικ. Ιφιγένεια Καμπέρη
Πίσω από κάθε σπουδαίο
άντρα κρύβεται μια γάτα.
Μια χαρισματική γάτα. Από
αρχαιοτάτων χρόνων. Ήρθε η ώρα
να ανοίξουν οι ιστορικοί τα βιβλία
τους, να αποκαλύψουν τις πηγές
τους και να μας συστήσουν τις
σπάνιες αυτές προσωπικότητες.

Στέλλα Κάσδαγλη
Χάλασε το μαγικό ραβδί μου
εικ. Τόμεκ Γιοβάνης
Μόλις κυκλοφόρησε το πέμπτο
βιβλίο της θαρραλέας σειράς,
που μας θυμίζει πως μια αληθινή
πριγκίπισσα ξέρει να ζει μαγικά
ακόμα κι όταν φτάνει η στιγμή
να βασιστεί μόνο στις δικές της
δυνάμεις.
4+ | BKM 11236 | 64 σελ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ ΕΠΊΣΗΣ

5+ | BKM 12599 | 64 σελ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ ΕΠΊΣΗΣ

Περικλής και Ασπασία
(Σειρά Μικρά γατικά, βιβλίο 1)
5+ | BKM 12186 | 64 σελ.

5+ | BKM 12050 | 64 σελ.

7+ | BKM 11543 | 96 σελ.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

7+ | BKM 11545

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 | σελ. 168

Αντώνιος και Κλεοπάτρα
(Σειρά Μικρά γατικά, βιβλίο 2)

ΒΡΑΒΕΙΟ του Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ για την εικονογράφηση

Το χαμόγελο της Λόλας
(Σειρά: Μυστήρια Χαμόγελα,
βιβλίο 3)

Γιουστίνα Μπεντνάρεκ
Δέκα κάλτσες (τέσσερις
δεξιές και έξι αριστερές)
σε απίστευτες περιπέτειες
εικ.: Ντανιέλ ντε Λατούρ
μτφρ.: Αναστασία Χατζηγιαννίδη

4+ | BKM 11232 | 72 σελ.
11233, 11234, 11235 | 64 σελ.
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Ήρωες

René Goscinny
Ο μικρός Νικόλας σε νέες
περιπέτειες, τόμος 1
εικ.: Jean Sempé
μτφρ.: Μελίνα Καρακώστα

René Goscinny
Ο μικρός Νικόλας.
Το πρωτότυπο κόμικς
εικ.: Jean Sempé
μτφρ.: Ρίτα Κολαΐτη

Μια χαρούμενη ιστορία πενήντα
χρόνων συνεχίζεται: Ο μικρός
Νικόλας είναι και πάλι μαζί μας,
με ογδόντα νέες περιπέτειες!

Ένας κρυμμένος θησαυρός,
η πρώτη εμφάνιση του διάσημου
ήρωα, το 1955, σε μορφή
έγχρωμου κόμικς!

5+ | BKM 12947 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

5+ | BKM 12053 | 48 σελ.

Ο μικρός Νικόλας σε νέες
περιπέτειες, τόμος 2
Το γέλιο συνεχίζεται:
Οι σκανταλιές της πιο απίθανης
τρελοπαρέας σε σαράντα πέντε
νέες απολαυστικές περιπέτειες,
με το ανεπανάληπτο χιούμορ
του Ρενέ Γκοσινί και τα μοναδικά
σκίτσα του Ζαν Ζακ Σενπέ!
5+ | BKM 12948 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Κατερίνα Κρις
Φραντζ Κλάφτα – Τα λόγια
είναι περιττά

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Στο δάσος
εικ.: Στέλλα Στεργίου

Ο Φραντζ Κλάφτα θα μπορούσε
να είναι ο μεγαλύτερος
συγγραφέας στον κόσμο, αν
είχε καταφέρει να γράψει έστω
κι ένα βιβλίο. Για την ώρα το
μόνο που έχει καταφέρει είναι
να βρει άλλους να γράψουν και
να κυκλοφορήσουν ένα βιβλίο
που μιλάει για το βιβλίο που
δεν έχει γράψει ακόμα! Σε αυτό
το αριστουργηματικό βιβλίο
θα διαβάσετε για τη ζωή του
μεγάλου (μικρού) συγγραφέα
Φραντζ Κλάφτα και για τις
απίστευτες δυσκολίες της γραφής,
που κατάφερε με τη δύναμη της
θέλησής του να μην ξεπεράσει
και να μη νικήσει! Ένα βιβλίο
γραμμένο και σχεδιασμένο με
χιούμορ και φαντασία για μικρούς
(μεγάλους) και τον αναβλητικό
εαυτό μας.

Ένα αγόρι ψάχνει απεγνωσμένα
τον δρόμο του γυρισμού. Μια
βατραχίνα γυρεύει ένα φιλί από
τον αγαπημένο της, που θα την
κάνει και πάλι πριγκίπισσα. Και
μια μάγισσα έχει βάλει στο μάτι
τον αμύθητο θησαυρό των νάνων.
Όλα αυτά στο δάσος, εκεί όπου
απίθανα πράγματα μπορεί να
συμβούν.

8+ | BKM 12264 | 240 σελ.
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9+ | ΒΚΜ 12371 | σελ. 88

Μυστήριο

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΒΙΒΛΙΑ!

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

ΒΙΒΛΙΟ 1

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

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

ΒΙΒΛΙΟ 3
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει για τα ποδοσφαιρόνια. Από την πρώτη µέρα, όµως, συµβαίνουν
διάφορα που απειλούν τη συνέχειά τους ως οµάδας και ως παρέας. Παράλληλα, το καινούριο
σχολείο της Μικρής Σεβίλλης, ένα πανάκριβο ιδιωτικό, διεκδικεί για την οµάδα του µια θέση στο
Σχολικό Πρωτάθληµα. Ο διευθυντής του χρησιµοποιεί όλα τα µέσα και κυρίως το χρήµα. Θα
µπορέσει να τους εξαγοράσει όλους; Ποιο µυστήριο τυλίγει τον νέο βασικό τερµατοφύλακα της
Σότο Άλτο; Γιατί οι δηµοσιογράφοι τον αποκάλεσαν «τερµατοφύλακα φάντασµα»;
9+ | ΒΚΜ 12734 | σελ. 312 | 14,40€
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Ελένη Κωνσταντινίδου
Οι τελευταίες μέρες
της Γκριζούπολης
εικ.: Ραφαέλλα Κόνη
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα
για την Γκριζούπολη και τους
κατοίκους της. Τα δέντρα του
πλανήτη, θέλοντας να σώσουν
τη Φύση, θα ενεργοποιήσουν
δυνάμεις άγνωστες στους
ανθρώπους. Όμως ακόμη και
για τα θαύματα χρειάζεται
προσπάθεια. Μπορεί μια
ομάδα παιδιών και ένας
παπαγάλος να ηγηθούν μιας
μάχης που έχει σκοπό να
αλλάξει τον κόσμο; Στο βιβλίο
θα βρεις έξτρα ενότητα με
πληροφορίες για τα γηραιότερα
δέντρα του πλανήτη.

5+ | ΒΚΜ 12147 | 80 σελ.

8+ | ΒΚΜ 12517 | 88 σελ.

Σοφία Νέμα
Ο Κοντοπίθαρος
και η εξαφάνιση
των διδύμων
εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης
Σήμερα είναι γιορτή στο
δάσος: Τα δίδυμα παιδιά του
Κοντοπίθαρου κλείνουν τα
εννιά τους χρόνια! Κι ενώ το
γλέντι έχει ανάψει, τα δίδυμα
εξαφανίζονται! Τι κρύβεται
πίσω από την εξαφάνισή
τους; Τι ρόλο θα παίξουν η
παραμάνα Τριανταφυλλένια, η
μάγισσα Ξεμαλλιάρα και μια
κόκκινη τροφαντή κουκουβάγια;
Ένα είναι σίγουρο… ο
Κοντοπίθαρος μπαίνει ξανά σε
μπελάδες!

Βάσια Παρασκευοπούλου
Ένας δράκος σ' όλα λάθος!
εικ.: Νίκος Χατζησταμούλος
Όταν ο Γιάννης γνωρίζει τη Μυρσίνη,
ο βασιλιάς και πατέρας της θα του
ζητήσει να παλέψει με έναν δράκο.
Κι έτσι ο Γιάννης από τη γη, τον αέρα,
το νερό θα περάσει – ψάχνοντας στη
φωτιά, στον Δράκο να φτάσει! Και,
κάθε φορά που κάποιον συναντά, τον
ρωτά: «Πώς είναι ο Δράκος; Εσύ τον
έχεις δει;». «Ναι!» του λένε τα ζώα, τα
πουλιά. «Η φάτσα του η πονηρή είναι η
πιο άσχημη στη γη! Τα μάτια του είναι
κόκκινα, σπίθες παντού πετάει! Κι από
τη στοματάρα του φωτιά όλο ξερνάει!».
Όμως, όταν ο Γιάννης βρει τελικά τον
Δράκο, θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι
αυτός ο δράκος δεν ταιριάζει με καμία
από τις περιγραφές που έχει ακούσει…
Αυτός ο δράκος είναι σ’ όλα λάθος!

7+ | ΒΚΜ 11409 | 112 σελ.

6+ | ΒΚΜ 12396 | 88 σελ.

Ειρήνη Γιαβάση
Η Νεφέλη, ο κύριος Μ
και τα Ρομποφρίξ
εικ.: Κατερίνα Σισκοπούλου
Κάπου µακριά από εδώ, σε
µία µεγάλη πόλη, ζει ένας
µεγάλος κύριος που το όνοµά
του ξεκινά από Μ. Κανείς δεν
ξέρει πώς πραγµατικά τον
λένε, µόνο πως του αρέσει να
κάνει ένα σωρό µεγαλίστικα
πράγµατα. Στον ίδιο δρόµο
µένει και ένα κοριτσάκι, η
Νεφέλη, µε τη γάτα της τη
Σεµέλη. Τι γίνεται όταν αυτοί οι
δύο διαβάζουν στην εφηµερίδα
ότι ένας λαµπρός επιστήµονας
εφηύρε το Ροµποφρίξ 181, το
ολοκαίνουριο ροµπότ-δάσκαλο;

Σουζάννα Ματτιάντζελι
Οι ευτυχισμένοι αριθμοί
εικ.: Μάρκο Κορόνα
μτφρ.: Δήμητρα Δότση
Τα σχολεία µόλις έκλεισαν
και η δεκάχρονη Τίνα βρίσκει
επιτέλους λίγο χρόνο για
να γράψει το καλοκαιρινό
της ηµερολόγιο – ή µάλλον
το αριθµοηµερολόγιό της.
Ένα ηµερολόγιο αστείο και
τρυφερό, που ξεχειλίζει
από αγάπη, φιλία, αλλά και
µυστήριο. Μέσα στο βιβλίο
αυτό μπορείς κι εσύ να ψάξεις,
να βρεις και να σημειώσεις
τους ευτυχισµένους αριθµούς
της ζωής σου και να φτιάξεις το
δικό σου αριθµοηµερολόγιο.

7+ | ΒΚΜ 11221 | 80 σελ.

9+ | ΒΚΜ 12395 | 80 σελ.
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Λογοτεχνία 5+

Τασούλα Επτακοίλη
Ο Γκάρης
εικ.: Στέλλα Στεργίου
Ο Γκάρης ήταν ένας γάιδαρος
όπως οι άλλοι. Δούλευε
σκληρά, άντεχε στην πείνα και
στη δίψα. Μέχρι τη μέρα που
ο Γκάρης αποκτά υπερφυσικές
δυνάμεις, αλλά μόνο όταν
πρέπει να βοηθήσει όσους
έχουν μεγάλη ανάγκη…
Μια τρυφερή ιστορία που
και αποκαθιστά τη φήμη των
παρεξηγημένων τετράποδων
και αποδεικνύει πως όποιος
θέλει να πολεμήσει την αδικία
μπορεί!

Λογοτεχνία 8+

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Ο μονόκερος
εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Ο Άρχοντας του Σκότους
κατάφερε να κλέψει
το κέρας του μονόκερου Ίαν.
Ο μονόκερος το θέλει πίσω.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να
τρέξει στο Λιβάδι του Ονείρου
παρέα με την αγαπημένη του.
Ζητά λοιπόν βοήθεια από έναν
ανυποψίαστο γεωργό κι δυο
τους μπλέκουν σε ένα ταξίδι
γεμάτο κινδύνους. Μια πολύ
αστεία ιστορία για τους λάτρεις
του ανατρεπτικού χιούμορ.

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Αλλόκοσμος επισκέπτης
εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Έρχεται από µακριά,
από έναν άλλο κόσµο.
Είναι περίεργος στην όψη,
αλλόκοτος. ∆ε γνωρίζουµε τις
προθέσεις του. Ο επιστήµονας
τον κάλεσε και τον παγίδεψε
στα υπόγεια του πύργου του.
Προσπαθεί να µελετήσει τις
δυνάµεις του κι ενδεχοµένως
να τις χρησιµοποιήσει. Όµως
εκείνος δραπετεύει κι αναζητά
καταφύγιο εκεί που παίζουν
δύο παιδιά…

8+ | ΒΚΜ 12331 | 136 σελ.

8+ | ΒΚΜ 11618 | 160 σελ.

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

Άννα Κωσταλλά
Ο Κέρβερος τρώει
φολλούς κεπτέδες
εικ.: Λίλα Καλογερή
Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο
του Τρύπωνα του φαφαγάλου
που τόσο αγαπήσατε κι είναι
φανταστικό! Ο Τρύπωνας θα
συναντήσει έναν πολυµήχανο
εφευρέτη που ετοιµάζει µια
µηχανή του χρόνου. Είναι όµως
ξεχασιάρης ο καηµένος κι
όλο µπερδεύει τα κρατούµενα
στις πράξεις του. Αποτέλεσµα;
Οι ταξιδιώτες χάνονται στον
χωροχρόνο και µετά άντε
να τους βρεις… Ειδικά όταν
μεταφέρονται στην αρχαία
Ελλάδα.

8+ | ΒΚΜ 12057 | 144 σελ.

8+ | ΒΚΜ 12055 | 128 σελ.

Αλεξάνδρα Μπίζη
Κλώνη Κλου,
η μάγισσα με τα δώρα
εικ.: Κατερίνα Σισκοπούλου
Η Κλώνη Κλου είναι µάγισσα,
και µάλιστα από τις πιο ικανές.
Τον περισσότερο καιρό ζει
ήσυχα, µαζί µε τους βοηθούς της,
φτιάχνοντας παράξενα παιχνίδια
και πολύτιµα κρουασάν. Όµως
υπάρχουν µέρες που η ζωή όλων
τους γίνεται δύσκολη. Μέρες
που µοιάζουν µε µπερδεµένο
κουβάρι. Για αυτές τις µέρες
µιλάει το βιβλίο. Για τις µέρες που
η Κλώνη Κλου και οι φίλοι της
πρέπει να έχουν θάρρος, πίστη,
δύναµη, υποµονή, φαντασία,
ψυχραιµία. Και, πιστέψτε µε, τα
έχουν όλα. Και κάτι περισσότερο:
σπάνια χάνουν το κέφι τους.

Πέλα Σουλτάτου
ΜυΧαΤη ή το Μυστήριο
της χαμένης τηλεόρασης
εικ.: Κατερίνα Σισκοπούλου
Κυριακή πρωί. Ο καιρός
βροχερός. Ο Όντι και η Ρίκι
κουβαλούν ένα χορταστικό
πρωινό και μια κουβερτούλα
στον καναπέ. Όπου να ’ναι
αρχίζουν οι αγαπημένες τους
παιδικές εκπομπές. Όμως η
τηλεόραση έχει εξαφανιστεί!
Έπειτα από λίγο ανακαλύπτουν
ότι δεν υπάρχουν πια πουθενά
τηλεοράσεις! Μα ποιος τις
εξαφάνισε και με τι σκοπό;
8+ | ΒΚΜ 12516 | 64 σελ.

8+ | ΒΚΜ 12027 | 192 σελ.
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Αθλητικά
ΔΙΆΒΑΣΕ ΑΚΌΜΑ:

Λίο Μέσσι:
Ζωή σαν παραμύθι

9+ | ΒΚΜ 12065 | σελ. 152

9+ | ΒΚΜ 12333 | σελ. 144

9+ | ΒΚΜ 12618 | σελ. 128

9+ | ΒΚΜ 11586 | σελ. 128

09495

09929

Νεϊμάρ: Ο Μάγος
11192

Λουίς Σουάρες:
Η ιστορία
ενός στράικερ
11969

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

9+ | ΒΚΜ 12021 | 184 σελ.

Αιμίλιος Σολωμού
Το σκιάχτρο
εξώφ.: Σοφία Γαλή
Είναι ένα σκιάχτρο
καλοφτιαγµένο στη µέση
της ερηµιάς. Ένα βράδυ µε
φεγγάρι θα ξυπνήσει. Θα
γνωρίσει τον τόπο γύρω του,
θα γίνει φίλος µε τον τζίτζικα.
Και µαζί θα πάνε στο χωριό.
Εκεί θα συναντήσει κι άλλους
ανθρώπους και θα ερωτευτεί
ένα κορίτσι. Μια καλοκαιρινή
ιστορία φτιαγµένη µε τη
µαγεία του φεγγαριού και του
µεσηµεριανού ήλιου.

Αιμίλιος Σολωμού
Το ποτάμι
εξώφ.: Μαρία Θύμη
Ο Χάρης ζει στην εξοχή, σ’ ένα
σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Του αρέσει
να κάθεται στην όχθη και να
ψαρεύει. Ο πατέρας του του έμαθε
τα μυστικά του ψαρέματος. Όμως
ο Χάρης είναι στεναχωρημένος.
Πάνε δυο χρόνια από τότε που ο
πατέρας του έφυγε για τον πόλεμο.
Μια μέρα θα ακολουθήσει το
ποτάμι και θα φτάσει σε μια ξύλινη
καλύβα στην άκρη του δάσους.
Μια ιστορία για την αφοσίωση
και τη δύναμη της αγάπης.

9+ | ΒΚΜ 12052 | 128 σελ.

9+ | ΒΚΜ 12426 | 48 σελ.

Κάθριν Ραντέλ
Τα παιδιά στις στέγες
μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη,
εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Όλοι πιστεύουν ότι η Σόφι
έμεινε ορφανή σε ένα ναυάγιο,
εκτός από την ίδια. Κι όταν
αποφασίζει να αποδείξει
πως η μητέρα της σώθηκε και
ζει, βρίσκεται στο Παρίσι,
κυνηγημένη από τις αρχές,
κι εκεί γνωρίζει τον Ματτέο –
ένα αγόρι που ζει στις στέγες,
κάτω από τον ουρανό.
Θα καταφέρουν άραγε να
βρουν τη μητέρα της προτού να
είναι πολύ αργά;

Εύη Πίνη
Το μυστικό του δούλου –
Συνωμοσία στην αγορά
της αρχαίας Αθήνας
εικ.: Θανάσης Πέτρου
Αθήνα, άνοιξη του 421 π.Χ
Όταν ένας Αθηναίος βουλευτής
κι ένας γέρος δούλος, μάγειρας
της Θόλου, ανταλλάσσουν
ιστορίες, κάποια µυστικά
κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν...
9+ | ΒΚΜ 11584 | 208 σελ.

9+ | ΒΚΜ 12730 | 288 σελ.
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Λογοτεχνία 8+

Γιώργος Γρηγοράκης
Το τρανζιστοράκι
εικ.: Σοφία Γαλή
Μια µέρα ο Άλκης βρίσκει ένα
τρανζιστοράκι. Μόλις ακουστεί το
«κλικ» του διακόπτη, συµβαίνουν
πράγµατα ανεξήγητα, µικρά
θαύµατα. Στο µεταξύ, η σκληρή
πραγµατικότητα παραµονεύει µε
πρόσωπο αυταρχικό και στολή
παραλλαγής, και τη φωνάζουν
«στρατηγό». Τι είναι τελικά το
τρανζιστοράκι; Μέσο μαγείας,
έκφρασης και επικοινωνίας
ή μέσο συνωμοσίας και
προπαγάνδας;

Κριστιάνο Ρονάλντο:
Γεννημένος νικητής

Λογοτεχνία 8+

Παντελής Καλιότσος
Η σφεντόνα του Δαβίδ
εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Ποιος είναι ο σύγχρονος Δαβίδ
στον οποίο αναφέρεται ο
Παντελής Καλιότσος και ποιος
ο Γολιάθ; Τον ρόλο του γίγαντα
έχει η απριλιανή δικτατορία
και τη σφεντόνα την κρατούν
ως νέοι Δαβίδ οι μαθητές της
Β’ Δημοτικού ενός επαρχιακού
σχολείου που θέλουν να
πολεμήσουν το καθεστώς για
να μη βλέπουν τη δασκάλα τους
στεναχωρημένη.

Μάρω Λοΐζου
Το τσίμπημα της σφήκας
εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Μια συλλογή με ιστορίες από
την εποχή της προεφηβείας, του
μυστηρίου, των ανακαλύψεων
και των μεγάλων αλλαγών. Μια
συλλογή με ιστορίες από την
εποχή της σφήκας… Η Μαρία
από την Ελλάδα, ο Ζαν-Πιερ
από τη Γαλλία, ο Λιάκος,
παιδί Ελλήνων μεταναστών
στην Αίγυπτο, ο Ταντιζουέ από
τα χωριά των Ζουλού στην
Αφρική. Στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού, ο Τζόνι, που ζώντας
στο Κολοράντο, θα ζήσει από
κοντά την τυφλή δολοφονική
επίθεση στο σχολείο του.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ • Αναγραφή
στη λίστα White Ravens •
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ • Βραβείο λογοτεχνικού
περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ
10+ | ΒΚΜ 04250 | 216 σελ.

Λουίζα Μέυ Άλκοτ
Μικρές κυρίες
μτφρ.: Νανά Ησαΐα
εξώφ.: Θανάσης Πέτρου
Η καλοσυνάτη και λογική Μεγκ, η
ζωηρή Τζο με αληθινό ταλέντο στη
συγγραφή, η γλυκιά και ντροπαλή
Μπεθ και η μικρή και χαϊδεμένη Έιμυ
κάνουν ένα δύσκολο ταξίδι από την
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Στο
επίκεντρο της ζωής τους βρίσκεται
η μητέρα, έτοιμη να τις κατευθύνει
και να τις συμβουλέψει, κάνοντας
το ταξίδι τους σοφότερο. Παρόλο
που γράφτηκε πάνω από έναν
αιώνα πριν, το βιβλίο εξακολουθεί
να συναρπάζει χάρη στους
κρυστάλλινους χαρακτήρες του και
τα διαχρονικά του μηνύματα. Από τις
Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν 22
τίτλοι κλασικής ξένης λογοτεχνίας
σε μετάφραση από τα πρωτότυπα
κείμενα, χωρίς περικοπές.

12+ | ΒΚΜ 06477 | 96 σελ.

ΚΛΑΣΙΚΆ & ΚΑΙΝΟΎΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΆ

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

9+ | ΒΚΜ 12728 | 648 σελ.

Αντρί Σνερ Μάγκνασον
Τα παιδιά του γαλάζιου
πλανήτη
εικ.: Aslaug Jόnsdόttir
μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς
Θέλεις να πραγματοποιήσεις
τα πιο τρελά σου όνειρα;
Να μάθεις να πετάς; Να
ξεφορτωθείς μια για πάντα τις
βροχερές μέρες; Να κοιμάσαι
όποτε θέλεις και να τρως
ό,τι θέλεις; Τι θα έδινες για
αντάλλαγμα; Ένα πολυεπίπεδο
βιβλίο: ένα υπέροχο παραμύθι,
μια περιπλάνηση ως την καρδιά
της ηθικής, μια διασκεδαστική
ιστορία.

Ματ Χέιγκ
Το χάρισμα της Ήβης
εικ.: Emily Gravett
μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη
Στην Ήβη δεν αρέσουν απλώς
τα ζώα. Δεν έχει απλώς γνώσεις
και πληροφορίες γι’ αυτά.
Έχει κι ένα πολύ ξεχωριστό
ταλέντο. Μπορεί να ΑΚΟΥΕΙ τι
σκέφτονται. Και, μερικές φορές,
δίχως να ανοίξει το στόμα ή
να βγάλει κάποιον ήχο, η Ήβη
μπορεί και τους ΜΙΛΑΕΙ.
Αυτή είναι η αποκλειστικά
δική της ΜΑΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ…
8+ | ΒΚΜ 12483 | 296 σελ.

8+ | ΒΚΜ 12743 | 176 σελ.
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Κοινωνία

Άννα Κουππάνου
Τη μέρα που σπάσαμε
τον κόσμο (Το κλαμπ των
χαμένων, Βιβλίο 1)
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.

Μάνος Κοντολέων
Το νησί με τις λέξεις
που αγαπάνε
εικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Ένα Νησί που σιγά σιγά
καταστρέφεται… Ο ηγεμόνας
του Νησιού ποια απόφαση να
πάρει; Ίσως έξι φάκελοι που ο
καθένας κρύβει και μια ιστορία
να μπορέσουν να δώσουν
την απάντηση. Όμως ποιοι τις
έγραψαν; Και θα μπορέσουν
αυτοί κάτι να κάνουν; Ναι –
μάλλον έφτασε η εποχή των
εκλεκτών. Ένα ασυνήθιστο
αλληγορικό μυθιστόρημα
φαντασίας. Μια πρόταση-στάση
ζωής που την προσφέρουν…
λέξεις που μιλάνε για την αγάπη.
9+ | ΒΚΜ 12387 | 112 σελ. |
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Το νέο αίμα
(Λέσχη Αλλόκοτων
Πλασμάτων, βιβλίο 4)
εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά
Αυτή είναι η ιστορία της Έμιλι
που δεν το βάζει ποτέ κάτω, του Ιλάι
που δεν ξέρει τι θα πει πόνος, της
σιωπηλής Λιγείας, αλλά και μερικών
ακόμη παιδιών, το καθένα με τα δικά
του όνειρα, τις δικές του δυνάμεις
και αδυναμίες. Είναι οι καινούριοι
μαθητές και μαθήτριες. Το νέο αίμα
ενός παράξενου οργανισμού που,
όπως λέει ο μυστηριώδης διευθυντής
του, έχει φτιαχτεί για τα παιδιά που
κάποτε θα κυβερνούν τον κόσμο.
Όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Και
μέχρι πού πρέπει κανείς να φτάσει
για να το πετύχει;

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

10+ | ΒΚΜ 12909 | 176 σελ.

Κέλλυ Μπάρνχιλ
Το κορίτσι που ήπιε
το φεγγάρι
μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης,
Μαρία Αγγελίδου
Ο θρύλος λέει ότι κάθε χρόνο
οι κάτοικοι του Προτεκτοράτου
οφείλουν να αφήνουν ένα μωρό
στο δάσος, θυσία στην κακιά
μάγισσα που ζει εκεί. Κι ότι με αυτό
τον τρόπο την εξευμενίζουν ώστε
για έναν χρόνο να μην τρομοκρατεί
την πόλη τους. Αλλά η Ζαν, η
μάγισσα του δάσους, είναι καλή.
Μοιράζεται το σπίτι της με το σοφό
Τέρας του Έλους και έναν Υπέροχα
Μικροσκοπικό Δράκο. Σώζει τα
παιδιά και τα δίνει σε οικογένειες
στην άλλη μεριά του δάσους. Όταν
η Ζαν αποφασίζει να αναθρέψει
ένα κορίτσι σαν να ήταν δικό της
παιδί, ξεκινάει μια μεγάλη αλλαγή
στο Προτεκτοράτο. Μια αλλαγή
που για κάποιους συνιστά απειλή.
ΒΡΑΒΕΙΟ Newbery Medal

Μάνος Κοντολέων
Ο Φωκίων δεν ήταν ελάφι
εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά
Ο Φωκίων –ένα παλικάρι που
μοιάζει με ελάφι– έρχεται από
μια φανταστική χώρα, όπου οι
άνθρωποι συνομιλούν με τα
ζώα. Ο Φωκίων συνειδητοποιεί
πως υπάρχουν τόποι όπου
κάποιοι στερούν την ελευθερία
και την αξιοπρέπεια των άλλων
κατοίκων. Και αποφασίζει να
δράσει. Μια συμβολική ιστορία
που απηχεί ιστορικές περιόδους
όπου οι λαοί δίνουν αγώνα
για τη δημοκρατία και την
ελευθερία.
9+ | ΒΚΜ 12054 | 96 σελ.

10+ | ΒΚΜ 11805 | 400 σελ.
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Εφηβεία

Άντρη Αντωνίου
Πώς να μη σας ερωτευτεί
ο κολλητός σας
εξώφ.: Κατερίνα Σισκοπούλου
Αλεξάνδρα και Αιµίλιος. Συµµαθητές
από το νηπιαγωγείο. Κολλητοί. Αδελφές
ψυχές. Σχολείο, σπίτι, κοπάνες, ξενύχτια,
φροντιστήριο – πάντα και παντού
µαζί. Μέχρι τη µέρα που η Αλεξάνδρα
υποψιάζεται πως ο Αιµίλιος έπαψε να τη
βλέπει µόνο ως την καλύτερή του φίλη.
Λες; Άσε καλύτερα…

Φυτούλα Βακανά
Ο Στέφανος, η εκδρομή και άλλες
έγνοιες για την Άννα Χ.
εξώφ.: Μαρία Θύμη
Η δεκατετράχρονη Άννα Χ. ψάχνει να βρει
με τους φίλους της τον ένοχο της κλοπής
των χρημάτων της πολυήμερης εκδρομής με
το σχολείο. Η έρευνα δείχνει ότι ο ένοχος
της κλοπής είναι ο Στέφανος, ο συμμαθητής
και έρωτας της Άννας από το νηπιαγωγείο.
Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως
φαίνονται… Μια ρομαντική ιστορία με πολύ
χιούμορ. Η αισιόδοξη πλευρά του κόσμου.

12+ | ΒΚΜ 12051 | 136 σελ.

12+ | ΒΚΜ 12605 | 112 σελ.

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Έτοιμος από καιρό
εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Όταν πηγαίνεις ταξίδι στην Αίγυπτο
συνειδητοποιείς ότι δεν ταξιδεύεις μόνο
στον χώρο, αλλά και στον χρόνο… Όταν
μαθαίνεις καλά κρυμμένα οικογενειακά
μυστικά… Όταν ο Καβάφης κι η ιστορία των
Ελλήνων της Αιγύπτου μπλέκουν με τη δική
σου ιστορία… Όταν στην τέχνη βρίσκεις τις
απαντήσεις στα ερωτήματά σου… Τότε ξέρεις.
Aυτό το ταξίδι είναι ένα ταξίδι ενηλικίωσης,
για το οποίο ήσουν έτοιμος από καιρό.
Βραβείο Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς

Ευαγγελία Θεοδωρίδου
Ωδή… σσεια μιας έφηβης
εξώφ.: Μαρία Θύμη
Η Δάφνη είναι 15 χρονών κι η ζωή της είναι
αρκετά κουλ. Έχει αγόρι, κολλητή και γονείς
που είναι ακόμα ερωτευμένοι. Όλα καλά,
δηλαδή, μέχρι που ένα πρωί ακούει πως
η οικογένεια θα μετακομίσει στη Σουηδία!
Ο κόσμος της έρχεται τα πάνω κάτω. Όμως,
σιγά σιγά, η Δάφνη θα διαπιστώσει ότι πίσω
από τη μονοδιάστατη όψη των πραγμάτων
κρύβονται πολλές αποχρώσεις που θα την
ξαφνιάσουν ευχάριστα κι ότι, τελικά, κάθε
οδύσσεια μπορεί να γίνει για καλό.
14+ | ΒΚΜ 12332 | 264 σελ.
Η... λιάδα μιας έφηβης 15+ | ΒΚΜ 12953

14+ | ΒΚΜ 12905 | 160 σελ.

Μαρούλα Κλιάφα
Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα
εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
1940. Η Ρεβέκκα μεγαλώνει σε μια
ασυνήθιστη οικογένεια – ο μπαμπάς
είναι Ισραηλίτης και η μαμά χριστιανή.
Την εφηβεία της σημαδεύουν διώξεις,
φυλακίσεις, μα και πράξεις αντίστασης.
Διαδηλώσεις, φιλίες και προδοσίες,
νεανικά χτυποκάρδια, όνειρα και επώδυνοι
αποχωρισμοί. Μια ιστορία που διατρέχει
την Κατοχή, περιγράφοντας ταυτόχρονα
το εσωτερικό ταξίδι της ηρωίδας προς την
ενηλικίωση.

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

12+ | ΒΚΜ 12389 | 232 σελ.

Τζέννυ Χαν
Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα
μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν
Η Λάρα Τζιν κρύβει την ερωτική της
αλληλογραφία σε μια καπελιέρα. Γράμματα
που η ίδια έχει γράψει, ένα για κάθε αγόρι
που έχει αγαπήσει. Σε αυτά ανοίγει διάπλατα
την καρδιά και την ψυχή της και λέει όσα δε
θα τολμούσε ποτέ να πει. Γιατί τα γράμματα
είναι μονάχα για τα δικά της μάτια. Ώσπου
μια μέρα, τα μυστικά της γράμματα φτάνουν
στους παραλήπτες και η ερωτική ζωή της
Λάρα Τζιν βγαίνει εκτός ελέγχου. Το βιβλίο
έγινε ταινία από το NETFLIX.

Τζέννυ Χαν
Υ.Γ. Σ' αγαπώ ακόμα
μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν
H Λάρα Τζιν δεν περίμενε ποτέ ότι θα
ερωτευόταν στ’ αλήθεια. Να όμως που με τον
Πίτερ η κατάσταση αποδεικνύεται περίπλοκη
από τότε που απλά παρίσταναν το ζευγάρι!
Και αυτό είναι μονάχα η αρχή. Γιατί, όταν ένα
αγόρι από το παρελθόν της Λάρα Τζιν μπαίνει
ξανά στη ζωή της, επιστρέφουν μαζί και τα
συναισθήματα που ένιωθε κάποτε για εκείνον.
Άραγε γίνεται ένα κορίτσι να είναι ερωτευμένο
με δύο αγόρια ταυτόχρονα;

15+ | ΒΚΜ 12185 | 416 σελ
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15+ | ΒΚΜ 12856 | 392 σελ.
Λάρα Τζιν για πάντα
15+ | ΒΚΜ 12857 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Ελένη Δικαίου
Ο τελευταίος Έλληνας
της Σμύρνης
εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
«Το ξεθωριασμένο γαλάζιο τετράδιο φεύγει
από τα χέρια του αιωνόβιου Μανουήλ και
έρχεται σε εκείνα του μεταφραστή Ραφαήλ.
Ο Ραφαήλ μέχρι σήμερα μετέφραζε λέξεις
άλλων. Τώρα καλείται να χρησιμοποιήσει
την μεταφραστική του δεινότητα και να
ερμηνεύσει, να “μεταφράσει” εν τέλει
γεγονότα και συναισθήματα, να αναδιατάξει
και να ανοικοδομήσει σε σελίδες μια
ολόκληρη εποχή». Elniplex

Cross-over

Μπέκυ Αλμπερτάλλι
Ο Σάιμον ενάντια
στην ανθρωπότητα
μτφρ.: Γιώργος Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν
O δεκαεξάχρονος –και όχι και τόσο
ανοιχτά γκέι– Σάιμον Σπίερ απεχθάνεται τα
δράματα. Μια μέρα, όμως, ένα e-mail του
πέφτει σε λάθος χέρια και ο ίδιος γίνεται
θύμα ενός εκβιασμού. Αν δε βοηθήσει
τον «καραγκιόζη» της τάξης να τα φτιάξει
με το κορίτσι των ονείρων του, θα γίνει
βούκινο. Η χρονιά του Σάιμον στο σχολείο
προμηνύεται τρικυμιώδης.

Έπαινος ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης
10+ | ΒΚΜ 12062 | 256 σελ.

15+ | ΒΚΜ 12481 | 320 σελ.

Βαλ Έμμικ μαζί με τους Μπεντζ Πάσεκ,
Στίβεν Λέβενσον, Τζάστιν Πολ
Αγαπητέ Έβαν Χάνσεν
μτφρ.: Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης,
Καρολίνα Μιζάν
Ένα γράµµα που δεν έπρεπε να διαβαστεί
συνδέει κατά λάθος τον δεκαεφτάχρονο Έβαν
µε µια οικογένεια που πενθεί τον γιο της. Για
τον Έβαν είναι η ευκαιρία του να ανήκει κάπου.
Ένα απλό ψέµα οδηγεί σε πολλές περίπλοκες
αλήθειες, σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία
που µιλά για την κατάθλιψη και την ανάγκη για
επικοινωνία, σε µια εποχή διαρκούς δικτύωσης
αλλά και αφάνταστης µοναξιάς. Ένα έργο που
αγαπήθηκε και βραβεύτηκε στο Μπρόντγουεϋ.

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου
Οι ματαιωμένοι αρραβώνες –
Η 29η Απριλίου 1453
εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Μεταμφιεσμένη σε νεαρό άντρα,
η δεκαοκτάχρονη Ιζαμπώ, μετά την Άλωση
της Πόλης, αναζητά επιζώντες συγγενείς,
ενώ αναπολεί τις ευτυχισμένες στιγμές
στην Πόλη και ξαναζεί τις τραγικές στιγμές
της πολιορκίας. Μέσα από τη διαδοχή
τραγικών γεγονότων, η Ιζαμπώ αντιστέκεται
στην εξαθλίωση προσπαθώντας να
διατηρήσει το δικαίωμά της στην
αξιοπρέπεια, όσο ο Τραϊανός διεκδικεί
το δικαίωμά τους στην ευτυχία…

14+ | ΒΚΜ 12216 | 384 σελ.

10+ | ΒΚΜ 12720 | 168 σελ.

Τζάκομο Ματσαριόλ
Ο αδερφός μου κυνηγάει
δεινόσαυρους
μτφρ.: Δήμητρα Δότση, εξώφ.: Χρήστος Γουσίδης
O Τζάκομο θα αποκτήσει αδερφάκι,
ένα παιδί διαφορετικό, γιατί ο Τζοβάννι,
λένε, έχει σύνδρομο Down. Ο αρχικός
ενθουσιασµός του Τζάκομο µετατρέπεται σε
άρνηση και στη συνέχεια σε ντροπή. Δώδεκα
χρόνια μετά, όμως, η ζωντάνια του Τζοβάννι
παρασύρει τον Τζάκοµο και ο αδερφός του
γίνεται ο σούπερ ήρωάς του που απολαμβάνει
τη ζωή με χιούμορ και αγάπη. Βασισμένο
στην πραγματική ιστορία του συγγραφέα.

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

12+ | ΒΚΜ 11633 | 256 σελ.

Τριλογία: Κινούμενο χάος

Πάτρικ Νες, μτφρ.: Γιώργος Μπλάνας

«Θα προτρέπαμε επίμονα τους πάντες ανεξαιρέτως να
διαβάσουν επειγόντως την τριλογία “Κινούμενο Χάος”».
Guardian
«Τρομακτικό, συναρπαστικό, σπαρακτικό».

Sunday Telegraph

(βιβλίο 1)

(βιβλίο 2)

(βιβλίο 3)

Πολυβραβευμένη σειρά από τον εξαιρετικό συγγραφέα:
Guardian Children's Fiction Award, Τhe Booktrust Teen Prize,
Costa Children's Book of the Year, CILIP Carnegie Medal,
James Tiptree Award.

14+ | ΒΚΜ 12406 | 528 σελ.

14+ | ΒΚΜ 12601 | 560 σελ.

14+ | ΒΚΜ 12602 | 640 σελ.

Αναμένεται σύντομα η κινηματογραφική του μεταφορά.

Το μαχαίρι που δεν
άφηνε το χέρι

Η ερώτηση
και η απάντηση

Τέρατα
ανθρώπων
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Δυστοπία

Η Πρέντισταουν δεν είναι σαν τις άλλες πόλεις.
Όλοι μπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις όλων, μέσω ενός
αδιάκοπου, ακατάσχετου Θορύβου. Κανείς δεν μπορεί να
απομονωθεί, να ησυχάσει. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή.
Ούτε μυστικά υπάρχουν. Και τότε, έναν μόνο μήνα πριν από
τα γενέθλιά του, που θα σηματοδοτήσουν την είσοδό του
στην ενήλικη ζωή, ο Τοντ Χιούιτ πέφτει αναπάντεχα σ’ ένα
κενό απόλυτης σιωπής.

ιδέες

Αν δυσκολεύεστε να ταυτιστείτε
με κάποιον ήρωα βιβλίου,
αν νιώθετε πως δεν ανήκετε
σε κάποια κατηγορία, μη
στεναχωριέστε καθόλου γιατί στις
Εκδόσεις Πατάκη έχουμε αυτό
το κάτι άλλο που ψάχνετε. Για την
ακρίβεια, έχουμε «Το Κάτι Άλλο»
σε βιβλίο όπως και δεκάδες άλλα
βιβλία για όσους νιώθουν
πως δεν… «κολλάνε»!

Αναζητήστε την
πλούσια συλλογή
βιβλίων από χαρτόνι
για τις πολύ μικρές
ηλικίες και δώστε
ιδιαίτερη προσοχή
στη σειρά «Εξέχουσες
Ιστορίες», που κρατάει…
εξέχουσα θέση
στην καρδιά μας!

Αν είναι να διαβάσετε με το παιδί
σας βιβλία για τη μυθολογία,
προσπαθήστε να βρείτε αυτά
που θα κάνουν το παιδί σας
να την αγαπήσουν. Για εμάς,
η επίσημη σειρά βιβλίων
για τη μυθολογία
είναι αυτή της Σοφίας
Ζαραμπούκα, που γράφει
και εικονογραφεί αυτό ακριβώς
το είδος πάνω από 45 χρόνια!

Ψάχνετε βιβλία με μουσική;
Η συμβουλή μας είναι να επιλέξετε
τα πιο ποιοτικά της αγοράς,
γιατί ένα παιδί, στα πρώτα χρόνια
της ζωής του, ρουφάει σαν
σφουγγάρι όλα όσα βλέπουν
τα μάτια του και όλα όσα ακούνε
τ’ αυτιά του, χωρίς δυστυχώς
να μπορεί να τα φιλτράρει.

Μπορείτε να βυθιστείτε σε μια
ιστορία που ξεδιπλώνεται
σιγά σιγά, σε ξεχωριστά
βιβλία, που διαβάζονται ακόμα
και σαν ανεξάρτητες ιστορίες
παρόλο που περιέχουν τους
ίδιους πρωταγωνιστές, όπως για
παράδειγμα τα πρόσωπα εφτά
οικογενειών που ζουν στα
µυθιστορήµατα της Λότης
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.

Έχετε σκεφτεί ποτέ να
διαβάσετε μια ιστορία
που έχει ανέβει στο
θέατρο; Ίσως το παιδί σας
γοητευθεί από τις
λέξεις που ανεβαίνουν
στη σκηνή!
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Μπορείτε να ξεκινήσετε
τη συλλογή παιδικών
βιβλίων με βιβλίασταθμούς, όπως
«Τα μαγικά μαξιλάρια»
του Ευγένιου Τριβιζά,
που έχει ξεπεράσει
τα 200.000 αντίτυπα!

Μπορείτε να ξεκινήσετε
να διαβάζετε και να
συλλέγετε τα βιβλία της
αξέχαστης
Ζωρζ Σαρή, αρχίζοντας
με το βιβλίο που ξεκίνησε
τη συγγραφική της
καριέρα, τον «Θησαυρό
της Βαγίας», ένα
μυθιστόρημα που έχει
διαχρονική επιτυχία.

Υπάρχουν τα
παραμύθιααριστουργήματα,
βιβλία που κάθε
βιβλιοθήκη οφείλει
να έχει. Φέτος,
η εμβληματική
ιστορία του Εξυπερύ
τυπώνεται και πάλι
σε πολυτελή έκδοση
με τρισδιάστατες τις
πρωτότυπες εικόνες.

Το παιδικό βιβλίο στις Εκδόσεις Πατάκη δεν είναι ένα. Μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε,
εξειδικεύτηκε, διεύρυνε την κάθε κατηγορία του, γέννησε καινούριες και αναγεννήθηκε.
Χάρη στην ολοκληρωμένη πια γκάμα παιδικών βιβλίων των Εκδόσεων Πατάκη, το παιδί
μπορεί να διαλέξει το βιβλίο που είναι φτιαγμένο ακριβώς για την ηλικία, τον χαρακτήρα
ή και τη διάθεσή του τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτές τις σελίδες, μπορείτε να περιηγηθείτε
σε μερικά από τα διαφορετικά είδη παιδικών ή εφηβικών μας βιβλίων, ώστε να πάρετε ιδέες
για την επόμενη αναζήτησή σας, που μπορεί μερικές φορές να μοιάζει δύσκολη, είναι όμως
μια καλή ευκαιρία για το παιδί σας να ανακαλύψει έναν νέο –και εντελώς διαφορετικό
από αυτόν που ξέρει– κόσμο.

Βιβλία όχι μόνο
για τους γονείς
αλλά γραμμένα και
για τα ίδια τα παιδιά
που αντιμετωπίζουν
μαθησιακά
προβλήματα.

Βιβλία βραβευμένα με
Κρατικό Βραβείο δε
θα έπρεπε να λείπουν
από τη βιβλιοθήκη που
φτιάχνετε για τα παιδιά
σας. Ειδικά όταν πρόκειται
για μια περιπέτεια με
κινηματογραφικό σασπένς
που έχει μια εξίσου
συναρπαστική συνέχεια
(«Οι Ονειροφύλακες και
ο Φάρος των Ονείρων»).

Μυθιστορήματα
φαντασίας που
δύσκολα θα
βρείτε αλλού,
τολμηρά και
φρέσκα, όσο ένα…
ουφόψαρο!

Μπορεί να μην πιστεύετε στην
ύπαρξη των δράκων αλλά
εμείς πιστεύουμε στην ύπαρξη
των βιβλίων που είναι τόσο
καλογραμμένα, που μπορούν να σε
κάνουν να πιστέψεις ακόμα και στην
ύπαρξη… δρακοκαβαλάρηδων!
Αναζητήστε τα βιβλία που
φέρνουν τη φαντασία τόσο
κοντά στην πραγματικότητα,
που μπορεί να χάσεις για
λίγο την αίσθηση του τι
υπάρχει και τι όχι…

Μαρτυρίες και
ντοκουμέντα
που έχουν φιλοσοφική
χροιά είναι ίσως
η πιο ενδιαφέρουσα
κατηγορία για νεαρούς
ενήλικες – ή και το
ανάποδο.

Έχει πάντα ιδιαίτερη αξία να
διαβάζουμε καλογραμμένες και
ιστορικά ακριβείς ιστορίες από
τα χρόνια της Κατοχής.
Στις Εκδόσεις Πατάκη, θα βρείτε
αυτές που γράφτηκαν με τις
πιο αριστοτεχνικές πένες της
ελληνικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο
της Αλεξάνδρας Μητσιάλη
–που κέρδισε και το Κρατικό
Βραβείο– είναι ένα καλό
ξεκίνημα στον κόσμο αυτό.
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Εδώ θα βρείτε μια
ξεχωριστή κατηγορία,
παραμύθια
γεμάτα σοφία,
φτιαγμένα για να
διαβάζονται από τους
μεγάλους (κυρίως) και τα
παιδιά τους! Και να τώρα
ένα βιβλίο οδηγός, από
έναν μεγάλο δάσκαλο
του παραμυθιού.

Η κατηγορία cross-over
εφευρέθηκε σαν μια καλή
δικαιολογία για τους μεγάλους να
διαβάζουν τα απολαυστικότερα
εφηβικά βιβλία! Όλα όσα δεν
προλάβατε να μάθετε στην
εφηβεία μπορείτε να τα νιώσετε
ξανά, με βιβλία σαν αυτό.
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βιβλία για το 1821

Αγγελική Βαρελλά
Διονύσιος Σολωμός
8+ | BKM 02567 | 48 σελ.

Γαλάτεια ΓρηγοριάδουΓιώργος Χατζόπουλος
Σουρέλη
Νι Πι, ο τελευταίος
Ο μικρός μπουρλοτιέρης πειρατής του Αιγαίου
και το νερό της ζωής
10+ | BKM 00565 | 240 σελ.
10+ | BKM 11789 | 216 σελ.

Μαρία Σκιαδαρέση
Τα χρόνια της φωτιάς, Κωνσταντίνος
Κανάρης
11+ | BKM 06462, | 56 σελ.

Λίγο πριν το τέλος,
Ρήγας Βελεστινλής
11+ | BKM 06463, | 80 σελ.

Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος
Υψηλάντης
11+ | BKM 07213, | 120 σελ.

Άννα Γκέρτσου-Σαρρή
Το κόκκινο
της Ανατολής
9+ | BKM 10041 | 176 σελ.

Άννα Γκέρτσου-Σαρρή
Μ' ενάντιους ανέμους
14+ | BKM 12614 | 400 σελ.

Αθηνά Κακούρη
1821. Η αρχή που
δεν ολοκληρώθηκε

Αναζητήστε
και το νέο βιβλίο
της Σοφίας
Ζαραμπούκα
στη σελίδα 4

14+ BKM 08606 | 376 σελ.

Π. TΣAΛ∆APH (ΠPΩHN ΠEIPAIΩΣ) 38, 104 37 AΘHNA, THΛ.: 210.36.50.000, 801.100.2665,
KENTPIKH ∆IAΘEΣH: EMM. MΠENAKH 16, 106 78 AΘHNA, THΛ.: 210.38.31.078 e-mail: info@patakis.gr • www.patakis.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 1.6/2.6-Π07-20

Θα κυκλοφορήσει επίσης το
«Σαν άνεμος» με θέμα τη ζωή
του λόρδου Μπάιρον

