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TA ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Συναισθηματική αγωγή: Ο παλιάτσος και η ανεμώνη, Το μπλε κοχύλι,
Το αστέρι του γίγαντα, Το νησί της χαράς, Η καρδιά του βασιλιά, Το μαγικό
βιολί, Ο θησαυρός της Εβίτας, Το χαμένο σωσίβιο, Το κλουβί με τα όνειρα,
Τα λάθη του κροκόδειλου, Ο γίγαντας κάτω από το κρεβάτι μου, Ευγένιος
η ιδιοφυΐα, Πώς βαριέμαι!, Ο ονειροπόλος δράκος, Και το παραμύθι δεν
τελείωσε, Οι δραπέτες της σκακιέρας, Οι χελώνες του βαρώνου, Το τηγάνι
του δήμιου, Κάποτε, ένα σύννεφο, Ο γενναίος ιππότης και η χαμογελαστή
βασίλισσα, Τσιπί – Μια ιστορία από τα θρανία, Ένα χαμόγελο και δύο όμορφες λέξεις
Συνεργασία-αλληλεγγύη-συνύπαρξη-φιλία-διαπροσωπικές σχέσεις:
Η επανάσταση των παλιών παιχνιδιών, Ο ρακοσυλλέκτης γάτος Μπαμ-Μπουμ
και το φεγγάρι, Το γυάλινο νησί και οι πειρατές, Η κάμπια η Μαριγώ που
έκοψε το -γώ, Το Χειμωνόσπιτο, Η άπληστη χελώνα, Ευγένιος η ιδιοφυΐα,
Το κορίτσι που πετούσε στα σύννεφα, Πανχελωνιακός εναντίον Λαγουδένιας Λαίλαπας, Πιο όμορφος κι από σένα, Το παλάτι του ήλιου, Η Ρωρώ το
Καγκουρό και το ∆ιψασμένο ∆άσος, Ένα χαμόγελο και δύο όμορφες λέξεις
Παράδοση-οικογένεια: Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις, Περιμένοντας
τη βροχή, Ουφ, αυτοί οι μεγάλοι!, Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου, Οι όμορφες
μέρες της Νίλου στην Αφρική, Όλα από δύο, Ο γενναίος ιππότης και
η χαμογελαστή βασίλισσα, Η νέα ζωή του κυρίου Ρουτίν, Τσιπί
– Μια ιστορία από τα θρανία
Μετανάστευση-ρατσισμός-διαφορετικότητα: Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους, Ο Τρυφεράκανθος, Ο ρακοσυλλέκτης γάτος Μπαμ-Μπουμ και το
φεγγάρι, Ο ονειροπόλος δράκος, Με τα μάτια του
άλλου, Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς, Μπανταουί – Ένα
παιδί από την έρημο
Αντιπολεμικά: Ο πόλεμος της κουτσουλιάς, Ο Μόλσα στα ίχνη της ευτυχίας, Το πιο ακριβό όνειρο, ∆άσκαλος σε δύο ρόδες, Πιο όμορφος κι από σένα
∆ικαιώματα: ∆άσκαλος σε δύο ρόδες,
Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Φ.Π.Α.

Φυσικό περιβάλλον: Μουσικά παραμύθια, Περιμένοντας τη βροχή, Η Ρωρώ
το Καγκουρό και το ∆ιψασμένο ∆άσος, Πιο όμορφος κι από σένα
∆ιατροφή: ∆υο δεινοσαυράκια γνωρίζουν τις γεύσεις της Ελλάδας
Οικολογία-Σύμπαν: Ο Πρίγκιπας των Νεφών (Α’, Β’, Γ’ τόμος), Το σύμπαν
στα χέρια σας
Ενδοσχολική βία-εκφοβισμός-σχολείο: Μαζί, Η ζωγραφιά που ταξιδεύει,
Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου, Μπανταουί – Ένα παιδί από την έρημο,
Ο θησαυρός της Εβίτας, Ουφ, αυτοί οι μεγάλοι! Τσιπί – Μια ιστορία από τα
θρανία
Φιλαναγνωσία-Γλώσσα: Χάρτινη αγκαλιά, Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ, ∆άσκαλος σε δύο ρόδες, Ο Ιγνάτιος και η γάτα, Πού πήγαν τα βιβλία;,
Με δυνατή φωνή, Η δεσποινίς Ορθρογραφία και η οικογένειά της
Αρχαιότητα-Ιστορία: Το ταξίδι της Κυμοθόης, Ο πρίγκιπας με τα κρίνα,
Το πιο ακριβό όνειρο, Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής, Κωνσταντίνος Κανάρης τ’ όνομά μου, Λόρδος Βύρων και Λόρδος Έλγιν
Κυκλοφοριακή αγωγή: Τα δεινοσαυράκια κυκλοφορούν με ασφάλεια
Μουσική: Μελωδένια Πολιτεία (με cd), Το μπλε κοχύλι (με cd), Το αστέρι του
γίγαντα (με cd), Το νησί της χαράς (με cd), Η καρδιά του βασιλιά (με cd),
Το μαγικό βιολί (με cd), Μουσικά Παραμύθια (με cd), Το Χειμωνόσπιτο
(με cd), Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής
Τρίτη ηλικία: Ο γενναίος ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα, Ο αόρατος
Τονίνο
Φιλοζωία: Ο Μόλσα στα ίχνη της ευτυχίας, Οράτιος & Χάριετ – Έχει ο καιρός
γυρίσματα, Ένα χαμόγελο και δύο όμορφες λέξεις
Χριστουγεννιάτικα: Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα, Ένα
δέντρο μια φορά, ∆ώδεκα παρά δώδεκα, Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ-Βασίλης,
Ποιος είναι ο πλανήτης των Χριστουγέννων;, Εγώ το ξωτικό
Βιβλία πρώτης ανάγνωσης: Τα λάθη του κροκόδειλου, Ο γίγαντας κάτω από
το κρεβάτι μου, Ευγένιος η ιδιοφυΐα, Ουφ, αυτοί οι μεγάλοι!, Πώς βαριέμαι!, Ο ονειροπόλος δράκος
Ιστορίες για παιδιά 8+ ετών: ΟΡΑΤΙΟΣ & ΧΑΡΙΕΤ – 1. Κατακτούν την πόλη,
2. Έχει ο καιρός γυρίσματα, 3. Αθλητικό υπερθέαμα, 4. Φίλοι, Ρωμαίοι,
αγάλματα
Βιβλία μεγάλων παιδαγωγών: ΤΖΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ – Ο αόρατος Τονίνο, ΜΑΡΙΟ ΛΟΝΤΙ – Τσιπί, Μια ιστορία απ’ τα θρανία

σειρά

O ονειροπόλος
δράκος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΟΤΣΗ
Η σειρά περιέχει δύο ιστορίες, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας για τα παιδιά.
Η πρώτη είναι σύντομη και απλή για να
ξεκινήσουν τη διαδρομή τους και να
αποκτήσουν σιγουριά στην ανάγνωση.
Η δεύτερη, μεγαλύτερη σε έκταση, θα
τους οδηγήσει στον προορισμό τους.

Κατάκτησε την
ανάγνωση με όχημα
το Διπλό Ποδήλατο!
ISBN: 978-960-594-043-0
Τιμή: 6,13€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 48

Πώς βαριέμαι!

“

Με βραχύ κείμενο, μεγάλη γραμματοσειρά, οι ευχάριστες, εικονογραφικά και
κειμενικά, ιστορίες του ∆ιπλού Ποδήλατου
είναι εύκολες στην ανάγνωση,
ενώ ο αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας
σκοπεύει αφενός να μην αποδυναμώσει
την επιθυμία του παιδιού να διαβάσει
και αφετέρου να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση στο παιδί που δειλά δειλά ξεκινά
να διαβάζει τις πρώτες του γραμμές.
Απόστολος Πάππος, elniplex.com

ISBN: 978-960-594-044-7
Τιμή: 6,13€
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Ο γίγαντας κάτω
από το κρεβάτι μου
Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ
κάτω από το
κρεβάτι μου

Τα λάθη
του κροκόδειλου
Τα λάθη του
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ISBN: 978-960-594-024-9
Τιμή: 6,13€

ISBN: 978-960-594-021-8
Τιμή: 6,13€

Ευγένιος
η ιδιοφυΐα

Ουφ, αυτοί
οι μεγάλοι!
Ουφ, αυτοί οι

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ!

η ιδιοφυUα

Κείμενο: Iζαμπέλα Πάλια
Κείμενο: Κριστίνα Μπελέμο
Εικονογράφηση: Νίνα Κούνεο

ISBN: 978-960-594-023-2
Τιμή: 6,13€

Εικονογράφηση: Κιάρα Νοτσεντίνι

ISBN: 978-960-594-020-1
Τιμή: 6,13€
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Ευγένιος Τριβιζάς

Οι δραπέτες της σκακιέρας

“

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο καλύτερος παραμυθάς του καιρού μας.
Σε κάθε του έργο το αποδεικνύει.
«Οι δραπέτες της σκακιέρας»
είναι ένα ποιητικό παραμύθι που
παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

EY°ENIO™
TPIBIZA™

4+

«Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία

Ο Τριβιζάς με τους μύθους του,
έμμεσα, τρυφερά, με λεπτές
διαδικασίες και με γνώση της παιδικής νοημοσύνης, εξασφαλίζει
την πολυπόθητη και πολυσυζητημένη αγωγή των παιδιών,
ο ποιητής παραμυθιών γίνεται
έτσι ο καλύτερος παιδαγωγός.
Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας
συμβεί, ειδικά στις μέρες μας,
θαρρώ πως είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς! Ο θαυματοποιός Τριβιζάς.
Ακόμα κι αν δεν υπήρχε, θα άξιζε
να τον εφεύρουμε!
Φωτεινή Τσαλίκογλου
Καθηγήτρια Ψυχολογίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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9 789602 192160

ÂÈÎ ﬁ ÓÂ ˜:
ƒ∞ π∞
μ∞ ¡
ƒμ∞∫ ∏

KA§ENTH™

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Ένα βράδυ, στην άκρη μιας παλιάς σκακιέρας, συναντιούνται
κρυφά η λευκή βασίλισσα και ένας μαύρος αξιωματικός και
δραπετεύουν από τη σκακιέρα με το τρένο των πλήκτρων, ακολουθώντας το ασημένιο μονοπάτι μιας φεγγαραχτίδας. Χωρίς το
μαύρο αξιωματικό και τη λευκή βασίλισσα, το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα πιόνια είναι αποφασισμένα να
βρουν και να τιμωρήσουν σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.

ISBN: 978-960-219-216-0
Τιμή: 21,05€ · Σελίδες: 112 · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.

Ευγένιος Τριβιζάς

Πανχελωνιακός εναντίον Λαγουδένιας Λαίλαπας

4+

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο, ένα βιβλίο-ορόσημο, ένα μνημειώδες
βιβλίο που θα συγκινήσει, θα συγκλονίσει και θα εμπνεύσει γενεές και γενεές ποδοσφαιρόφιλων. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται
σε όσους αγωνίζονται και κερδίζουν αγώνες που όλοι θεωρούν
εκ των προτέρων χαμένους.

“

Ένα βιβλίο που υμνεί το ομαδικό πνεύμα, την αφοσίωση, την προσπάθεια. [...] Όμορφες και χιουμοριστικές οι εικόνες
από τη Ράνια Βαρβάκη, ενώ στο τέλος ακολουθούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα παιδιά. Ένα ακόμα υπέροχο
βιβλίο από τον Ευγένιο Τριβιζά!
kosvoice.gr

9 789602 192900

ISBN: 978-960-219-290-0 · Τιμή: 14,08€ · Σελίδες: 96 · ∆ιαστάσεις: 18,5x21,5 εκ.
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ΣΕΙΡΑ: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Ευγένιος Τριβιζάς

Η ∆όνα Τερηδόνα

Ο Ιγνάτιος και η γάτα

4+

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

Εικονογράφηση: Βαγγέλης Παυλίδης

Ένα λιχούδικο παραμύθι για όσους αγαπάνε τα
γλυκά, αλλά αμελούν να πλένουν τα δόντια τους.

Η απίστευτη περιπέτεια ενός βιβλιόφιλου ποντικού που τολμάει να φάει μία γάτα.

Bestseller
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9 789602 191163

Η ∆όνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας
ISBN: 978-960-219-116-3 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 64 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.

9 789602 191156

Ο Ιγνάτιος και η γάτα
ISBN: 978-960-219-115-6 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 48 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.

Το τηγάνι του δήμιου

Οι χελώνες του βαρώνου

4+

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

Μια ξεκαρδιστική ιστορία με έναν αυστηρό αλλά
αναποφάσιστο βασιλιά, έναν αφηρημένο ποιητή
και έναν ανυπόμονο δήμιο.

Η συναρπαστική ιστορία ενός πάμπλουτου βαρώνου, ενός σεσημασμένου διαρρήκτη και ενός
απαραβίαστου χρηματοκιβωτίου.

Bestseller

ΣΕΙΡΑ: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Ευγένιος Τριβιζάς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2003

9 789602 191118

Το τηγάνι του δήμιου
ISBN: 978-960-219-111-8 · Τιμή: 13,21 • Σελίδες: 56 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ

9 789602 191149

Οι χελώνες του Βαρώνου
ISBN: 978-960-219-114-9 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 64 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
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ΣΕΙ ΡΑ : ΤΑ Π Α ΡΑ ΠΟΛ ΥΜ ΥΘΙΑ

Ευγένιος Τριβιζάς

Τα 88 ντολμαδάκια
Μια σειρά μαγευτικών βιβλίων που μπορεί να τα διαβάζει κανείς σκαρφαλωμένος σε μια χρυσή βερικοκιά, κρυμμένος σε μια κρυστάλλινη θαλασσινή σπηλιά ή ξαπλωμένος σε ένα ιπτάμενο χαλί. Και κάθε
φορά που τα διαβάζει, θα του λένε μια διαφορετική ιστορία. Τα πρωτοποριακά αυτά βιβλία δε διαβάζονται από την αρχή ως το τέλος, όπως τα συνηθισμένα βιβλία. Αποτελούνται από μικρές ενότητες με τις
οποίες ο αναγνώστης συνθέτει τις δικές του ιστορίες. Εμπεριστατωμένη μελέτη ερευνητών του Τμήματος
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής
Απόδοσης)* διαπίστωσε ότι τα «88 Ντολμαδάκια» περιλαμβάνουν ακριβώς 1.921 διαφορετικές ιστορίες.

4+

Τα 33 ροζ ρουμπίνια

Bestseller

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Υπό έκδοση:
• Οι 66 εξωγήινοι ξιφομάχοι

* T. Kostakis and E. Gallopoulos, “The 88 Ntolmadakia” eigenvector and beyond: Link Analysis
and Linear Algebra on children’s books.
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9 789602 190807

Τα 88 ντολμαδάκια
ISBN: 978-960-219-080-7 · Τιμή: 17,00€ · Σελίδες: 168 · ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

9 789602 191309

Τα 33 ροζ ρουμπίνια
ISBN: 978-960-219-130-9 · Τιμή: 24,00€ · Σελίδες: 256 · ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

∆ώδεκα παρά δώδεκα

O πόλεμος της κουτσουλιάς

6+

Ένας αμείλικτος πόλεμος κινδυνεύει να ξεσπάσει
στην κοιλάδα με τις ανεμώνες ανάμεσα στους κατοίκους δύο χωρών, «Ο Πόλεμος της Κουτσουλιάς».
ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

∆ώδεκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, η κοσμική σύγκρουση μεταξύ μέλλοντος και παρελθόντος οδηγεί το σύμπαν στα πρόθυρα του
απόλυτου χάους… Tο ονειρόδραμα του ποιητή
παραμυθιών Ευγένιου Τριβιζά.

ΣΕΙ ΡΑ : Η ΑΥΛ Α ΙΑ ΤΩ Ν ΘΑΥΜ ΑΤΩΝ

Ευγένιος Τριβιζάς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ PUBLIC 2015

9 789602 193273

∆ώδεκα παρά δώδεκα
ISBN: 978-960-219-327-3 · Τιμή: 14,08€ · Σελίδες: 96 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Ο πόλεμος της κουτσουλιάς
ISBN: 978-960-219-037-9 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 144 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
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Β Ι Β Λ Ι Α ΣΥΝΑ ΙΣ ΘΗ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ Α ΓΩΓ ΗΣ

Χρήστος Μπουλώτης

Ο ρακοσυλλέκτης
γάτος Μπαμ-Μπουμ
και το φεγγάρι

Η επανάσταση των
παλιών παιχνιδιών

6+

Ο ρακοσυλλέκτης γάτος
Μπαμ-Μπουμ
και το φεγγάρι
Ζωγραφιές
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη

Μια απολαυστική περιπέτεια γεμάτη παιχνίδια
και μηνύματα, όπως η ομαδικότητα, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, η αγωνιστικότητα, η
διεκδίκηση, η αποφασιστικότητα και η εκπλήρωση των ονείρων.

Η ελπίδα για ειρήνη και ευτυχία, η αναζήτηση
ταυτότητας και ανθρωπιάς μέσα από την απολαυστική διήγηση του Χρήστου Μπουλώτη και
τον εύγλωττο χρωστήρα της Φωτεινής Στεφανίδη.

Εντάχθηκε στη λίστα των White Ravens 2014

Βραβείο για το εξώφυλλο από τον Κύκλο του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου 2017

Υποψήφιο για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2013
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο 2013

9 789602 192887
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ

Υποψήφιο για το Βραβείο Εικονοβιβλίου από τον Κύκλο
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2017

Η επανάσταση των παλιών παιχνιδιών
ISBN: 978-960-219-288-7 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
Ο ρακοσυλλέκτης γάτος Μπαμ-Μπουμ και το φεγγάρι
ISBN: 978-960-594-033-1 · Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40

6+

Β Ι Β Λ Ι Α ΣΥΝΑ ΙΣ ΘΗ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ Α ΓΩΓ ΗΣ

Η δεσποινίς Ορθογραφία
και η οικογένειά της

Εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης
E λοιπόν, ναι, έφθασε επιτέλους η στιγμή να σας συστηθώ:
Είμαι η δεσποινίς Ορθογραφία!
Τα πιο γλυκά μου φιλαράκια είν’ τα παιδιά
που, έστω κι ανορθόγραφα, μ’ όλη μου την καρδιά
τα αγαπώ, χωρίς γραμματικές, χωρίς κανόνες
αφού, λέω, αφού
είν’ όμορφα σαν λαμπερές κορόνες!
∆έκα απολαυστικές ιστορίες από τον Χρήστο Μπουλώτη, που
εξοικειώνουν τα παιδιά με την έννοια της ορθογραφίας και
προσφέρουν ένα καλό ξεκίνημα στο ταξίδι της γλώσσας.

Τιμή: 14,16€ · ISBN: 978-960-594-068-3
∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Β Ι Β Λ Ι Α ΣΥΝΑ ΙΣ ΘΗ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ Α ΓΩΓ ΗΣ

Μαριβίτα Γραμματικάκη

Το αστέρι του Γίγαντα

Το Νησί της Χαράς

με
CD

με
CD

6+
με
CD

Η καρδιά
του βασιλιά

14

ΣΕΙΡΑ:
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΗΛΑΜΠΑ ΝΤΕΛΑΣΥ

Εικονογράφηση:
Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης

9 789602 192573

Το αστέρι του Γίγαντα
ISBN: 978-960-219-257-3 · Τιμή: 15,10€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 32

9 789602 193242

Το Νησί της Χαράς
ISBN: 978-960-219-324-2 · Τιμή: 15,10€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 40
Η καρδιά του βασιλιά
ISBN: 978-960-594-022-5 · Τιμή: 15,10€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 40

Το μαγικό βιολί

Κάποτε, ένα σύννεφο

6+

Β Ι Β Λ Ι Α ΣΥΝΑ ΙΣ ΘΗ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ Α ΓΩΓ ΗΣ

Μαριβίτα Γραμματικάκη

με
CD

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης

Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο 2013

Το μπλε κοχύλι
9 789602 192856
ΜΑΡΙΒΙΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

Το μαγικό βιολί
ISBN: 978-960-219-285-6 · Τιμή: 15,10€
∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 48

Το μπλε κοχύλι
Εικονογράφηση:
Κατερίνα
Βερούτσου
Μουσική:
Γιώργος
Περιστέρης
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Το μπλε κοχύλι
ISBN: 978-960-594-016-4 · Τιμή: 15,10€
∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48

με
CD
Κάποτε, ένα σύννεφο
ISBN: 978-960-594-055-3 · Τιμή: 13,21€
∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Ένα χαμόγελο και
δύο όμορφες λέξεις

Περιμένοντας τη βροχή
4+

Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού

Μια όμορφη έκδοση που κινεί μέσα μας το συναίσθημα της μοναξιάς, για να μάθουμε να την
αποδεχόμαστε ή να δραπετεύουμε από αυτή,
σαν μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στους
άλλους.

Μια ευαίσθητη ιστορία που, μέσα από το φαινόμενο της ανομβρίας, υπογραμμίζει το δυνατό
συναίσθημα της απουσίας, της προσμονής και
της χαράς.

Ένα χαμόγελο και δύο όμορφες λέξεις
ISBN: 978-960-594-070-6 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Περιμένοντας τη βροχή
ISBN: 978-960-594-032-4 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου

Τζάνι Ροντάρι

Ο θησαυρός της Εβίτας

Ο αόρατος Τονίνο

6+

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Η περιπέτεια της Εβίτας βοηθά τα παιδιά να συμφιλιωθούν με τα συναισθήματά τους σε σχέση
με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να
διαχειρίζονται το άγχος τους στο σχολείο.

4+

Εικονογράφηση: Αλεσάντρο Σάνα
Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου
Ο Τονίνο εύχεται να γίνει αόρατος και η επιθυμία
του πραγματοποιείται! Τώρα όμως που κανείς
δεν τον βλέπει, πώς μπορεί να παίζει με τους
φίλους του; Ώσπου συναντά έναν ηλικιωμένο,
και τότε θα καταλάβει τι σημαίνει να μη σε βλέπει
κανείς και να είσαι μόνος.
Από τις πιο φημισμένες ιστορίες του Τζάνι Ροντάρι.

9 789605 940058

Ο θησαυρός της Εβίτας
ISBN: 978-960-594-005-8 · Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
Ο αόρατος Τονίνο
ISBN: 978-960-594-062-1 · Τιμή: 11,32 € · ∆ιαστάσεις: 23x33 εκ. · Σελίδες: 40
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Μαρία Παπανικολάου

Μάκης Τσίτας

Το παλάτι του ήλιου

Ο γενναίος ιππότης και
η χαμογελαστή βασίλισσα
6+

4+

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης

Ένα υπέροχο, φωτεινό παραμύθι για τη δύναμη
της σκέψης, την πίστη στον εαυτό μας και στους
άλλους, για την έννοια του «μαζί» και της κοινότητας.

Ένα αγόρι, ένας ιππότης της καθημερινότητας
μάς μιλά για τη βασίλισσά του που είναι χαμογελαστή και μοναδική. Και δεν είναι άλλη από την
αγαπημένη του γιαγιά!

Το παλάτι του ήλιου
ISBN: 978-960-594-063-8 · Τιμή: 13,21 € · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Ο γενναίος ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα
ISBN: 978-960-594-057-7 · Τιμή: 13,21 € · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40

Εύη Παπαδοπούλου

Εύη Γεροκώστα

Το ταξίδι της Κυμοθόης

Το κλουβί με τα όνειρα

6+

με
CD

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
Ένα μουσικό παραμύθι που ζωντανεύει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την καθημερινότητα
και τους θησαυρούς του, εξοικειώνοντας παράλληλα τα παιδιά με την επιστήμη
της αρχαιολογίας.

Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Ένα υπέροχο βιβλίο που μιλάει στις καρδιές των
παιδιών αλλά και των ενηλίκων για τη δημιουργία και την πραγματοποίηση των ονείρων μας
αλλά και για την ελευθερία στον δρόμο της ωρίμανσης.

Το κλουβί με τα όνειρα
ISBN: 978-960-594-038-6 · Τιμή: 13,21 €
∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
[ Aγγλική έκδοση
χωρίς CD]

9 789605 940027

Το ταξίδι της Κυμοθόης
ISBN: 978-960-594-002-7 · Τιμή: 15,10€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
Kymothoi’s journey
ISBN: 978-960-594-041-6 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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Αναστασία Στασινοπούλου, Ευαγγελία Σιαφαρίκα

∆ύο δεινοσαυράκια γνωρίΤα δεινοσαυράκια
ζουν τις γεύσεις της Ελλάδας κυκλοφορούν με ασφάλεια

4+

Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Σε αυτό το βιβλίο οι μικροί αναγνώστες γίνονται
εξερευνητές της γεύσης, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν την αξία της μεσογειακής διατροφής
και γνωρίζουν τον πλούτο των προϊόντων που
παράγει η χώρα μας.

O Ντίκι και η Νίνα ξεκινούν για ένα νέο ταξίδι και μια μεγάλη περιπέτεια. Αυτή τη φορά τα
δύο δεινοσαυράκια βρίσκονται στις λεωφόρους
της πόλης και ο φίλος τους το Ποδήλατο αναλαμβάνει να τους μάθει πώς να κυκλοφορούν
με ασφάλεια.

βιβλία με
δραστηριότητες
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9 789602 192535

∆ύο δεινοσαυράκια γνωρίζουν τις γεύσεις της Ελλάδας
ISBN: 978-960-219-253-5 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48

9 789602 193266

Τα δεινοσαυράκια κυκλοφορούν με ασφάλεια
ISBN: 978-960-219-326-6 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 · Σελίδες: 48

∆ημήτρης Κάσσαρης

Αντρέ Νέβες

To Χειμωνόσπιτο

Το κορίτσι που πετούσε
στα σύννεφα

6+
με
CD

Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση

Το Χειμωνόσπιτο δεν είναι ένα σπίτι σαν όλα τ’
άλλα. Καθετί μέσα του έχει ψυχή και πάνω απ’
όλα είναι ανοιχτό για όλους.
Ένα ποιητικό-μουσικό παραμύθι για τις αληθινές
αξίες της ζωής, για την αλληλεγγύη, τη μοιρασιά,
την προσφορά και την αγάπη.

Ένα κείμενο γραμμένο και ζωγραφισμένο με
ευαισθησία και φαντασία από τον ταλαντούχο
Βραζιλιάνο συγγραφέα και εικονογράφο Αντρέ
Νέβες, που μιλά για τις επιθυμίες, για τα όνειρα
και τη δύναμη των συναισθημάτων που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

9 789602 193198

To Χειμωνόσπιτο
ISBN: 978-960-219-319-8 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

9 789602 193235

Το κορίτσι που πετούσε στα σύννεφα
ISBN: 978-960-219-323-5 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Σοφία Μαντουβάλου

Λουτσία Παντσιέρι

Η άπληστη χελώνα

O ευγενικός κροκόδειλος

4+

Εικονογράφηση: Κέλλυ Ματαθία Κόβο
Ένα υπέροχο, διασκεδαστικό αλλά και σοφό έμμετρο παραμύθι για την απληστία αλλά και το
χάρισμα της απλότητας και της φιλίας.
Υποψήφιο για το βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση του περιοδικού Ο Αναγνώστης 2015 & Από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Εικονογράφηση: Αντόν Τζονάτα Φεράρι
Απόδοση: ∆ήμητρα ∆ότση
Μια διεισδυτική ιστορία, που μας μαθαίνει να
ακούμε τη φωνή της φαντασίας μας και να μη
δίνουμε πάντα σημασία στην πρώτη εντύπωση
που σχηματίζουμε για τους άλλους.

Αναγραφή στους τιμητικούς πίνακες της IBBY

9 789602 199978
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H άπληστη χελώνα
ISBN: 978-960-219-997-8 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
Ο ευγενικός κροκόδειλος
ISBN: 978-960-594-046-1 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 23,5x30,5 εκ. · Σελίδες: 32

Κατερίνα Τσίτσα

Νικόλας Ανδρικόπουλος

Μουσικά παραμύθια

Η χώρα με τους παράξενους
ανθρώπους

4+

6+

με CD
και οδηγίες
για
παράσταση

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Ένα βιβλίο με δύο παραμύθια, ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νηπιαγωγούς, είτε σαν παραμύθι με μουσική και εικόνες είτε σαν ιδέα για
μια μικρή μουσική παράσταση, αλλά και για τους
γονείς.

Αντιρατσιστικό παραμύθι, με θέμα το δικαίωμα
στη διαφορετικότητα, που μιλά στην καρδιά μας.
Βραβείο εικονογράφησης 2007 Κύκλου Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου

Υποψήφιο για Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας Κύπρου 2013
στην κατηγορία της Εικονογράφησης

9 789602 192733

Μουσικά παραμύθια
ISBN: 978-960-219-273-3 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48

9 789602 191873

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους
ISBN: 978-960-219-187-3 · Τιμή: 15,31€ · ∆ιαστάσεις: 23x29 εκ. · Σελίδες: 32
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∆ήμητρα Φώτου

Πού πήγαν τα βιβλία;

Το χαμένο σωσίβιο

4+

Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή

Εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη

Τα βιβλία του Ψιτ εξαφανίστηκαν! Την υπόθεση
αναλαμβάνει ο ντετέκτιβ Πλήθωνας, το μεγαλύτερο λαγωνικό όλων των εποχών. Θα μπορέσει
άραγε να λύσει το μυστήριο και να βοηθήσει τον
φίλο του να βρει τον πολύτιμο θησαυρό του;

Η ιστορία του μαυροσκούφη είναι η ιστορία του
κάθε παιδιού και των φόβων με τους οποίους
έρχεται αντιμέτωπο στην τρυφερή ηλικία του.

Μια περιπέτεια ντετεκτιβική και αυστηρά βιβλιοφιλική!

Πού πήγαν τα βιβλία;
ISBN: 978-960-594-059-1 · Τιμή: 12,74€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
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9 789605 940126

Το χαμένο σωσίβιο
ISBN: 978-960-594-012-6 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Μαρία Ανδρικοπούλου

Μύθοι στο ρυθμό
της μουσικής

∆άσκαλος σε δύο ρόδες

6+

Μαρία Ανδρικοπούλου

Μύθοι

στο
ης μουσικ
ρυθμό τ
ής
Εικονογράφηση

Nικόλας Ανδρικόπουλος

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Γνωστοί και λιγότερο γνωστοί μύθοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού συναντούν τη μουσική!
Ένα βιβλίο που προσεγγίζει την ελληνική μυθολογία με τρόπο γοητευτικό και χιουμοριστικό για
τα παιδιά. Το βιβλίο περιέχει δραστηριότητες,
παιχνίδια, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία
για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ο δάσκαλος Μπεσάρ κουβαλούσε με το ποδήλατό
του βιβλία, ενώ δίπλα του χόρευαν οι βόμβες…
Ένα βιβλίο βασισμένο στην αληθινή ιστορία του
δασκάλου που μετέτρεψε το ποδήλατό του σε
βιβλιοθήκη. Ενός ανθρώπου που αναζητούσε το
καλό και το δίκαιο μέσα από την παιδεία.

βιβλίο με
δραστηριότητες

9 789605 940140

Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής
ISBN: 978-960-594-014-0 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
∆άσκαλος σε δύο ρόδες
ISBN: 978-960-594-053-9 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Pinto & Chinto

28 Σύντομες ιστορίες
για να κοιμηθούν τα παιδιά στη στιγμή!
¿Ê¾ÒÃÐÍ
Î¿ÇÂÇÉ¼
ÀÇÀÊ»Í

4+
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Pinto & Chinto

Pinto & Chint

o

¾ÌÒÍËÃÕÇÑÒÍÐ»ÃÕ
ÅÇ¿Ì¿ÉÍÇËÆÓÍ¾ÌÒ¿Î¿ÇÂÇ
ÑÒÆÑÒÇÅËº
Από

Απόδοση

Αντώνης Παπδοση
αθεοδούλου

Αντώνης Παπαθεοδούλου

Υπό έκδοση:
• 114 Σύντομες ιστορίες για μικρά και μεγάλα ζώα

Μετάφραση: Αντώνης Παπαθεοδούλου
Είκοσι οκτώ ιστορίες για καληνύχτα,
σύντομες, απολαυστικές, ανατρεπτικές,
με εξαιρετική εικονογράφηση.
Τo βιβλίο έχει αποσπάσει το Βραβείο Xosé Neira
Vilas – Καλύτερο Παιδικό Βιβλίο 2010.
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28 Σύντομες ιστορίες για να κοιμηθούν τα παιδιά στη στιγμή!
ISBN: 978-960-594-058-4 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιάσταση: 15x23,5 εκ. · Σελίδες: 72

Ο τρυφεράκανθος

Ο παλιάτσος και η ανεμώνη

4+

Εικονογράφηση:
Κατερίνα
Βερούτσου

Εικονογράφηση:
Χρήστος ∆ήμου

Β Ι Β Λ Ι Α ΣΥΝΑ ΙΣ ΘΗ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ Α ΓΩΓ ΗΣ

Ελένη Πριοβόλου

Εικονογράφηση:
Κατερίνα
Βερούτσου

Η κάμπια η Μαριγώ
που έκοψε το -γώ
Υπό έκδοση:
• Ένα τίποτα που έγινε κάτι

9 789602 192702

Ο τρυφεράκανθος
ISBN: 978-960-219-270-2 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελίδες: 32
Ο παλιάτσος και η ανεμώνη
ISBN: 978-960-219-320-4 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
Η κάμπια η Μαριγώ που έκοψε το -γώ
ISBN: 978-960-594-030-0 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
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Τάσος Ιωαννίδης

Η Ρωρώ το καγκουρό
και το ∆ιψασμένο ∆άσος
4+

Υπό έκδοση

Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου
Έναν ολόκληρο χρόνο είχε να βρέξει στο ∆ιψασμένο ∆άσος. Το ποτάμι είχε ήδη στερέψει. Ένα
ξεθωριασμένο κίτρινο χρώμα είχε σκεπάσει τη
γη. Η τροφή των ζώων λιγοστή. Ένα μικροκαμωμένο ζαβολιάρικο καγκουρό θα ψάξει να βρει
τη λύση στο πρόβλημα που απειλεί όλα τα ζώα,
μικρά και μεγάλα, δυνατά και αδύναμα.

Αναμνήσεις
της Frida Kahlo

Από τον δημιουργό της επιτυχημένης σειράς
«Λάχανα και χάχανα» Τάσο Ιωαννίδη.
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Η Ρωρώ το καγκουρό και το ∆ιψασμένο ∆άσος
ISBN: 978-960-594-069-0 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40

Χάρτινη αγκαλιά

Τα παιδιά
του τελευταίου θρανίου

10+

12+

Η Θάλεια έρχεται από πολύ νωρίς αντιμέτωπη
με τα μεγάλα και αληθινά προβλήματα της ζωής.
Αντλώντας δύναμη από ένα βιβλίο παλιό που
κρύβει στις σελίδες του τη σοφία του κόσμου,
αντιμετωπίζει την κατάστασή της με θάρρος και
αισιοδοξία. Το παράξενο βιβλίο της μαγεύει τα
παιδιά της συντροφιάς της, σε μια εποχή που
όλα γύρω τους βρίσκονται σε κρίση και απορρυθμίζονται. Στη μικρή τους λέσχη, τα παιδιά θα
νιώσουν την αξία που έχει ο Άλλος δίπλα τους
κι όταν η Θάλεια, σε μια οριακή στιγμή της ζωής
της, θα κινδυνεύσει για να σώσει το βιβλίο της,
θα ψηλαφίσουν ένα νόημα της ζωής πιο βαθύ
που θα κάνει χρωματιστά τα όνειρά τους.

Η ιστορία μιας ομάδας παιδιών που τελειώνουν
το Λύκειο. Από τη μια πλευρά, η ανούσια καθημερινότητα του σχολείου που αναλώνεται σε
αδιέξοδες τακτικές συμμόρφωσης και στο εξεταστικό σύστημα και από την άλλη, η παλλόμενη
ζωή και ο εφηβικός έρωτας. Μέσα σε αυτή τη
σύγκρουση όπου συνθλίβονται συναισθήματα
και δοκιμάζονται ιδέες, η «γενιά των καταλήψεων και των συγκεχυμένων αιτημάτων» θα
αναζητήσει τη διέξοδο και κάπου εκεί, στα δύσκολα περάσματά της θα συναντήσει την ομορφιά της αγάπης.
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ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Υποψήφιο για το Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος
Public, 2015

9 789602 193136

Χάρτινη αγκαλιά
ISBN: 978-960-219-313-6 · ∆ιάσταση: 14x21 εκ. · Τιμή: 10,38€ · Σελίδες: 248

9 789602 192658

Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου
ISBN: 978-960-219-265-8 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 320
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ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Το πιο ακριβό όνειρο

Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα

10+
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Όταν η σκιά του πολέμου απλώνεται στην Άπειρη
Χώρα, η ζωή του ∆ιοκλή και του Νικία αλλάζει.
Μακριά από τον τόπο τους, θα ζήσουν τη δική
τους Οδύσσεια. Κρατώντας όμως καλά φυλαγμένο στην καρδιά τους το πιο ακριβό όνειρο, θα
αγγίξουν και άλλες καρδιές και θα παλέψουν για
την αγάπη των ανθρώπων.

O Πρίγκιπας με τα Kρίνα, η ιερή εικόνα-σύμβολο
για τους Kρήτες, έχει χαθεί και η Σκιά του Mίδα,
που αγαπούσε όσο τίποτε άλλο το χρυσάφι,
έχει απλωθεί σε ολόκληρο το νησί της Πασιφάης. ∆ύο παιδιά, ο Πελίας από την Κρήτη και η
Τίτη από την Αίγυπτο, με την ίδια αγάπη για τη
Φύση και δυνατή πίστη στη ζωή, θα παλέψουν
τις σκοτεινές δυνάμεις και στο τέλος θα βρεθούν
μπρος σε μια θαυμαστή αποκάλυψη...

Το πιο ακριβό όνειρο
ΙSBN: 978-960-594-042-3 · Τιμή: 9,44€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 160
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9+

9 789602 192979

Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα
ISBN: 978-960-219-297-9 · Τιμή: 9,44€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 128

Νταβίντ Σιρίσι

Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς

O Μόλσα
στα ίχνη της ευτυχίας

8+

9+

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Σκίτσα: Κωνσταντίνος Μήτσου

Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός
Εικονογράφηση: Φεντερίκο Απέλ

Η μικρή Ελίζα ζει στη Βιέννη με την οικογένειά
της, όταν αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι
της και να μεταφερθεί στη Βαρσοβία, όπου οι
Ναζί απομονώνουν τους Εβραίους σε γκέτο και
αργότερα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Άουσβιτς. Από τις σελίδες του ημερολογίου της
περνούν στιγμές και γεγονότα της θηριωδίας
που στιγμάτισε την ιστορία της ανθρωπότητας…

Ο Μόλσα είναι ένας σκύλος που είδε το σπίτι και
την οικογένεια με την οποία ζούσε να εξαφανίζονται, όταν έπεσε η βόμβα και τα κατέστρεψε
όλα. Ανάμεσα στα ερείπια ψάχνει απεγνωσμένα
τα δύο παιδιά, τη Γιανίνκα και τον Μίρεκ. Σε κάθε
μυρωδιά ψάχνει τους δύο αγαπημένους του φίλους και δε θα πάψει ποτέ να αναζητά τα ίχνη
της ευτυχίας…

Υποψήφιο για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2016 • Βραβείο μετάφρασης 2017 από την
Ελληνική Εταιρία Μεταφραστών Λογοτεχνίας

Βραβείο Εdebé Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας (2013)
• Ισπανικό Κρατικό Βραβείο «Ένα βιβλίο για το περιβάλλον»
(2016) • Βραβείο Cento (2017) • Βραβείο Strega (2017)

9 789605 940096

ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Φρεντιάνο Σέσι

Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς
ISBN: 978-960-594-009-6 · Τιμή: 7,55€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 88
O Μόλσα στα ίχνη της ευτυχίας
ISBN: 978-960-594-039-3 · Τιμή: 9,44€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 128
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ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Μαρία Ανδρικοπούλου

Γκουίντο Σγκάρντολι

Κωνσταντίνος Κανάρης
τ’ όνομά μου

Όλα από δύο

9+

9+

Η αφήγηση του ήρωα, η οποία συνοδεύεται από
μια εμβόλιμη εξιστόρηση που συνδιαλέγεται με
το κείμενο, φωτίζει τον άνθρωπο, τον αγωνιστή
και τον πολιτικό Κανάρη, δίνοντας με ολοκληρωμένο τρόπο το πορτρέτο του Ψαριανού πυρπολητή.
Ένα νεανικό ανάγνωσμα με τον αρμονικό συνδυασμό λογοτεχνίας και γνώσης, ένα βιβλίο που
προσφέρει πλούσιο υλικό προς αξιοποίηση στη
σχολική τάξη.

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Ο δεκάχρονος Άλεξ δεν είναι σαν όλα τα παιδιά
της ηλικίας του: έχει δύο σπίτια, δύο κρεβάτια,
δύο ποδήλατα, δύο γραφεία για να κάνει τα μαθήματά του, δύο σάκους για το ποδόσφαιρο, δύο
αποκριάτικες στολές, δύο μπουρνούζια, αλλά μία
γάτα. Κι όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, έχει δύο
γονείς, μόνο που οι δικοί του δε ζουν πια κάτω
από την ίδια στέγη. Εκείνος όμως έχει καταφέρει
να απολαμβάνει τη ζωή και στα δύο σπίτια των
χωρισμένων γονιών του. ∆ύο σπίτια που, σαν
τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι κάτι
μοναδικό και ξεχωριστό: η οικογένειά του.
Βραβεία: Cento 2012 (Λογοτεχνία για Παιδιά) • Biblioteche di Roma 2012

Κωνσταντίνος Κανάρης τ’ όνομά μου
ISBN: 978-960-594-067-6 · Τιμή: 6,60€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 56
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9 789602 193181

Όλα από δύο
ISBN: 978-960-219-318-1 · Τιμή: 8,96€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 120

Ελένη Πριοβόλου

Το γυάλινο νησί
και οι πειρατές

Μαζί

8+

10+

Στο γυάλινο νησί όλα είναι διάφανα και εύθραστα. Ο γυάλινος κόσμος του είναι όμορφος,
απλός και ειρηνικός. Τι θα γίνει όμως όταν ένας
φιλόδοξος ναύαρχος φυλακίζει τους γυάλινους
ανθρώπους πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη
και οι πειρατές ετοιμάζονται να κλέψουν την
ομορφιά του;
Μια συναρπαστική περιπέτεια για την αξία της
φύσης, της απλότητας, της ψυχικής ομορφιάς και
της ελευθερίας.

Ο Μύρων είναι το πιο μικροκαμωμένο παιδί όχι
μόνο στην τάξη του αλλά και σε ολόκληρο το γυμνάσιο. Καθημερινά προσπαθεί να προστατέψει
τον εαυτό του, όπως και οι συμμαθητές του, από
τη συμμορία των «Σκαθαριών» που βασανίζει
τους πάντες στο σχολείο. Το αγόρι έχει μπει στο
στόχαστρό τους, αλλά κανείς δεν τολμά να τα
βάλει μαζί τους. Ο αρχηγός των «Σκαθαριών»,
ο σκληρός Παμίνος, έχει μεγάλα σχέδια, θέλει να
επιβληθεί και έξω από το σχολείο, στη γειτονιά,
στη συνοικία και σε ολόκληρη την πόλη. Όμως η
άφιξη μιας νέας μαθήτριας, της Λούνα, θα γίνει
η αρχή για ν’ αλλάξουν όλα…

ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Έρση ∆οξακοπούλου-Ντουράκη

Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος, 2013 • Υποψήφιο για το Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος, Public, 2014

Το γυάλινο νησί και οι πειρατές
ISBN: 978-960-594-035-5 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 80

9 789602 192818

Μαζί
ISBN: 978-960-219-281-8 · Τιμή: 9,44€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 160
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Μοχέντ Αλτράντ

Μπανταουί –
Ένα παιδί από την έρημο

12+

Bestseller

Βασισμένο στη ζωή του ιδρυτή του Ομίλου Αλτράντ, Μοχέντ Αλτράντ,
το βιβλίο Μπανταουί – Ένα παιδί από την έρημο (Badawi) τιμήθηκε
το 2003 με το βραβείο Plum’Adely και προτείνεται ως ανάγνωσμα στα
σχολεία της Γαλλίας και της Αγγλίας.
Βραβείο Plum’ Adely (2003) • Βραβείο Μετάφρασης Ξένου Λογοτεχνικού Έργου για
Παιδιά, 2018, από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας

34

Μπανταουί – Ένα παιδί από την έρημο
ISBN: 978-960-594-040-9 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 256

Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Με τα μάτια του άλλου

Το παραμύθι με τις
ξεχασμένες λέξεις

10+

8+

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη

Κάποιο βράδυ, ο νεαρός Λούκα γίνεται μάρτυρας μιας τραγικής σκηνής, όταν τέσσερις
νεαροί βάζουν φωτιά σε έναν μετανάστη. Η
απόφασή του να τον βοηθήσει θα τον οδηγήσει στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου θα
πάρει τη θέση του πλανόδιου πωλητή και θα
βιώσει τον φόβο και τα εχθρικά βλέμματα για
καθετί ξένο και διαφορετικό. Η περιπέτειά
του θα του χαρίσει μια ανεκτίμητη φιλία και
θα τον κάνει να δει τον κόσμο με τα μάτια του
άλλου...

Σε ένα χωριό του Ζαλόγγου ζει η γιαγιά Φιλάνθη
με συντροφιά τον γάτο της τον Κέρβο, τα έμψυχα και τα άψυχα του τόπου της. Η ξαφνική
επίσκεψη της εγγονής της φέρνει χαρά στον
κόσμο της, γρήγορα όμως θα καταλάβει ότι η
θλίψη θαμπώνει το πρόσωπο της αγαπημένης
της Ανθής... Και τότε θα ψάξει να βρει και θα της
διηγηθεί το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις,
εκείνο που όλοι οι άνθρωποι ξέρουν, μα στη
βουή της ζωής το λησμονούν.

ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Πάολα Καπριόλο

Εντάχθηκε στη λίστα των White Ravens 2013 • Υποψήφιο
για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
2012

9 789602 192634

Με τα μάτια του άλλου
ISBN: 978-960-219-263-4 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 112

9 789602 192696

Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις
ISBN: 978-960-219-269-6 · Τιμή: 7,08€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 80
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ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Μάγια ∆εληβοριά

Η μαγική βιβλιοθήκη
της Ιζκαμπούρ

Ο Φελόσιο
και οι σκιές

8+
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Σκίτσα: Μυρτώ ∆εληβοριά
Η βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ δεν είναι μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Κάτι περίεργο συμβαίνει
εκεί που επηρεάζει το μυαλό και τη ζωή των
επισκεπτών. ∆ύο συμμαθητές, η Έρικα και ο
Στέφανος, θα ζήσουν τη δική τους μοναδική περιπέτεια στον θαυμαστό κόσμο της βιβλιοθήκης.
Εξερευνώντας τα μυστικά της, θα ανακαλύψουν
επτά κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν με τρόπο μαγικό όλες τις πόρτες της σκέψης τους.
Μια περιπέτεια για τη φιλαναγνωσία.

Η μία και μοναδική μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ βάζει… ρόδες και συναντά την Έρικα και
τον Στέφανο. Μετά το μυστήριο με τα μαγικά
κλειδιά, οι δύο φίλοι έχουν μια δύσκολη αποστολή: πρέπει να βρουν τι κρύβεται πίσω από
την εξαφάνιση του Φελόσιο, του μεγαλύτερου
ταχυδακτυλουργού όλων των εποχών, και ποιο
ρόλο παίζουν οι μυστηριώδεις σκιές που τον
ακολουθούν.

Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ
ISBN: 978-960-594-031-7 · Τιμή: 6,60€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 72
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Ο Φελόσιο και οι σκιές
ISBN: 978-960-594-054-6 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 104

Νταβίντ Νέλο

Τσιπί
Μια ιστορία από τα θρανία

Η νέα ζωή
του κυρίου Ρουτίν

8+

9+

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός

Η ιστορία του Τσιπί, του περίεργου και γενναίου σπουργίτη που ανακαλύπτει τον κόσμο, είναι
μια ιστορία που συνοδεύει πάνω από πενήντα
χρόνια γενιές μικρών παιδιών. Η κλασική πλέον ιστορία του μεγάλου Ιταλού παιδαγωγού και
βραβευμένου συγγραφέα Μάριο Λόντι, μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Μια πρωτότυπη, ευρηματική ιστορία, με χιούμορ και σασπένς, που μας δίνει ένα πολύτιμο
μάθημα για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την
κατανόηση που μια οικογένεια οφείλει να προσφέρει στα μέλη της. Μια ενδιαφέρουσα αφήγηση που τονίζει τη δύναμη των λέξεων στην
επικοινωνία μας με τους άλλους.

ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Μάριο Λόντι

Τσιπί – Μια ιστορία από τα θρανία
ISBN: 978-960-594-048-5 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 112
Η νέα ζωή του κυρίου Ρουτίν
ISBN: 978-960-594-051-5 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 88
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ΣΕΙ ΡΑ : Λ ΟΓΟΤ ΕΧΝΙΑ Γ ΙΑ ΠΑ Ι∆ ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Αντόνιο Φεράρα

Κώστας Χαραλάς

Με δυνατή φωνή

Πιο όμορφος κι από σένα

9+

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Σκίτσα: Ελίζα Βαβούρη

O Λούτσιο πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και διαβάζει σημαντικά βιβλία σε άγνωστους ανθρώπους,
που όμως τον έχουν ανάγκη. Ώσπου μια μέρα
θα διαβάσει σε κάποιον που θα του αλλάξει για
πάντα τη ζωή. Μια ιστορία για τη σημασία του
εθελοντισμού και της ανάγνωσης ως μέσο προσφοράς στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο.
Τo βιβλίο είναι αφιερωμένο στο ελληνικό εθελοντικό δίκτυο «∆ιαβάζω για τους άλλους», με
σκοπό την ισότιμη πρόσβαση στη λογοτεχνία και
τη γνώση.

∆ύο διαφορετικοί παπαγάλοι ξεκινούν μαζί το
μεγάλο ταξίδι της ενηλικίωσης. Παράλληλα, δύο
επιστήμονες που εξυπηρετούν τα μυστικά σχέδια αντίπαλων χωρών βρίσκονται κι εκείνοι στη
σμαραγδένια ζούγκλα του Αμαζονίου, αναζητώντας μια πολύτιμη πρώτη ύλη καθώς τα σύννεφα του A’ Παγκόσμιου Πολέμου πυκνώνουν
συνεχώς. Οι ιστορίες τους θα διασταυρωθούν
και όλοι θα αναμετρηθούν σε μία περιπέτεια
επιβίωσης αλλά και επικράτησης του ισχυρότερου στη φύση.
Από τον βραβευμένο με το Κρατικό Βραβείο συγγραφέα
Κώστα Χαραλά.

Με δυνατή φωνή
ISBN: 978-960-594-060-7 · Τιμή: 8,96€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 128
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Πιο όμορφος κι από σένα
ISBN: 978-960-594-061-4 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 104

Κλερ Έλσομ

Οράτιος & Χάριετ
Κατακτούν την πόλη

Έχει ο καιρός γυρίσματα

6+
Oράτιος και Χάριετ:
Μια απίθανη φιλία
γεμάτη περιπέτειες
και χιούμορ

Αθλητικό υπερθέαμα

Φίλοι, Ρωμαίοι, αγάλματα!

Εικονογράφηση:
Κλερ Έλσομ
Μετάφραση:
Αργυρώ Πιπίνη

Κατακτούν την πόλη
ISBN: 978-960-594-049-2 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 12,5x18,5 εκ. · Σελίδες: 128
Έχει ο καιρός γυρίσματα
ISBN: 978-960-594-050-8 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 12,5x18,5 εκ. · Σελίδες: 128
Αθλητικό υπερθέαμα
ISBN: 978-960-594-065-2 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 12,5x18,5 εκ. · Σελίδες: 128
Φίλοι, Ρωμαίοι, αγάλματα!
ISBN: 978-960-594-066-9 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 12,5x18,5 εκ. · Σελίδες: 128
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Γκουίντο Κόντι

Οντίν Ντουπεϊρόν

Το υπέροχο ταξίδι
της Νίλου

Και το παραμύθι
δεν τελείωσε

9+

Bestseller

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση

Μετάφραση: Αλέξης Αδρακτάς

Η γενναιοδωρία, η ανταποδοτικότητα, η φιλία,
η συντροφικότητα, ο αποχωρισμός, η μοναξιά,
ο φόβος, η εχθρότητα, η προσμονή, η λύπη, η
χαρά και το θαύμα της φύσης μέσα στη διαδρομή
προς την ενηλικίωση, στον δρόμο για την ωριμότητα. Ο κύκλος της ζωής σε ένα συναρπαστικό
βιβλίο για ενήλικες και για παιδιά.

Μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, τους κρυμμένους φόβους που μας παραλύουν και την επιθυμία μας για ελευθερία. Για το πόσο αναγκαίο
αλλά και μεγαλειώδες είναι να γνωρίσουμε τον
εαυτό μας, να τρυπώσουμε στο παρελθόν, να
καταλάβουμε ποιοι είμαστε κι από πού ερχόμαστε, ώστε να μάθουμε πού πάμε. Ένα παραμύθι
που άγγιξε βαθιά την καρδιά και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Αναγραφή στους τιμητικούς πίνακες της IBBY
για τη μετάφραση
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9 789602 199992

Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου
ISBN: 978-960-219-999-2 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 192

9 789605 940133

Οι όμορφες μέρες της Νίλου στην Αφρική
ISBN: 978-960-594-013-3 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 184

9 789602 193112

Και το παραμύθι δεν τελείωσε
ISBN: 978-960-219-311-2 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 208

Κριστόφ Γκαλφάρ

Ο πρίγκιπας των νεφών

10+
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Α’ Βραβείο Γαλλικού
Νεανικού Βιβλίου
για το Περιβάλλον,
2013 (VEOLIA)
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Bestseller

Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Στίτσα: Αντώνιος Ασπρόμουργος
Μία νεανική περιπέτεια, γεμάτη δράση, που
επιχειρεί συγχρόνως να δώσει απαντήσεις, σε
απλή και κατανοητή γλώσσα, σε επιστημονικά
ζητήματα που μας έχουν αποσχολήσει όλους
μας. Ένα καινοτόμο βιβλίο που συναρπάζει και
ευαισθητοποιεί οικολογικά τους νεαρούς αναγνώστες.
Α’ Βραβείο Επιστημονικού Νεανικού Βιβλίου από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, 2010
• A’ Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Μυθιστορήματος από το Γενικό Συμβούλιο των Vosges,
2010 • Α’ Βραβείο Μετάφρασης από την Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, 2012

Μετάφραση:
Μιχάλης
Μακρόπουλος

9 789602 192351

1ος τόμος
ISBN: 978-960-219-235-1 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 312

9 789602 192870

2ος τόμος
ISBN: 978-960-219-287-0 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 424

9 789602 193228

3ος τόμος
ISBN: 978-960-219-322-8 · Τιμή: 14,16€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 416
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ΧΡ Ι Σ ΤΟΥΓ ΕΝΝΙΑΤ ΙΚΑ Π Α ΡΑ Μ ΥΘΙΑ

Ευγένιος Τριβιζάς

Η μάγισσα που μισούσε
τα κάλαντα

Ένα δέντρο, μια φορά

4+

Bestseller

Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Η πρωτοχρονιάτικη ιστορία μιας παρέας παιδιών
που προσπαθούν να βρουν τις χαμένες τους
φωνές σε ένα μαγεμένο κάστρο για να τραγουδήσουν τα κάλαντα.

Μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία που συγκινεί μικρούς και μεγάλους...

∆ώδεκα
παρά δώδεκα

42

9 789602 191439

Φρικαντέλα – Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα
ISBN: 978-960-219-143-9 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 22x32 εκ. · Σελίδες: 64

9 789602 191804

Ένα δέντρο μια φορά
ISBN: 978-960-219-180-4 · Τιμή: 15,31€ · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ. · Σελίδες: 48

Χρήστος Μπουλώτης

Εγώ το ξωτικό

Ποιος είναι ο πλανήτης
των Χριστουγέννων;

4+

Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού

ΧΡ Ι Σ ΤΟΥΓ ΕΝΝΙΑΤ ΙΚΑ Π Α ΡΑ Μ ΥΘΙΑ

Μαριβίτα Γραμματικάκη

Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο 2019,
κατηγορία Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο

Τατιάνα Ζωγράφου

Τι θα έκανα
αν ήμουν Αϊ-Βασίλης
Εικονογράφηση: Μάρια Μπαχά

Εγώ το ξωτικό
ISBN: 978-960-594-064-5 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40

9 789605 940188

Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ-Βασίλης
ISBN: 978-960-594-018-8 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
Ποιος είναι ο πλανήτης των Χριστουγέννων;
ISBN: 978-960-594-047-8 · Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Ρόμπερτ ντε Μπονρντ

Σου Γκέρχαρντ

Ο βάτραχος στο ντιβάνι

Γιατί η αγάπη μετράει

Bestseller

44

Μετάφραση: Κατερίνα Σχινά
ISBN: 978-960-219-245-0
Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 224

Μετάφραση: Κώστας Σίμος
ISBN: 978-960-219-991-6
Τιμή: 17,92€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 464

Ξαναζωντανεύοντας αγαπητούς ήρωες και δίνοντας
συνέχεια στη ζωή στην Ακροποταμιά, ο Robert de
Board συνυφαίνει αριστοτεχνικά την ιστορία του Βάτραχου με τις περίπλοκες διανοητικές διαδικασίες της
ψυχοθεραπευτικής επιστήμης, αλλά και με τους τρόπους που η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία χειρίζεται
την ψυχική εξάντληση.

Ένα σημαντικό όσο και χρήσιμο βιβλίο, που μας
εξηγεί γιατί η αγάπη παίζει τον κεντρικό ρόλο όσον
αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά τα πρώτα
χρόνια της ζωής.

9 789602 192450

9 789602 199916

Τι σημαίνει
εφηβεία σήμερα

ΨΥ ΧΟΛ ΟΓ Ι Α / Π Α Ι ∆ Α ΓΩ Γ ΙΚΗ / ΕΠΙΣ Τ ΗΜ Η / ΕΥ Ζ Η Ν

Κική Τζωρτζακάκη

Το σημειωματάριο
του γονιού

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ

KƉƊƇ ƓƆƘƑƓƆƁƊƁƊƇ

ƓƮ ƲƦƫƤƨƸƫƠƳƛưƨƮ
ƳƮƴ ƢƮƬƨƮƼ

τι σημ
μαίνει


σήμερα
9 789602 192672

Κ ΑΛΕΝΤΗ Σ

9 789602 192276

1/10/2012 12:29:18 μμ

ISBN: 978-960-219-267-2
Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320

ISBN: 978-960-219-227-6
Τιμή: 18,10€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 412

Μαμά, κόψε το κήρυγμα
(κι εσύ, μπαμπά, επίσης)

Μαμά, κόψε το κήρυγμα
(κι εσύ, μπαμπά, επίσης)

Kiki_imerologio_ex.indd 1

1/6/2010 7:44:25 μ

KƉƊƇ ƓƆƘƑƓƆƁƊƁƊƇ

KƉƊƇ ƓƆƘƑƓƆƁƊƁƊƇ

Α΄ τόμος

Β΄ τόμος

[8η έκδοση]

[5η έκδοση]

AŶƳƻƫƮƱ

ƂŶƳƻƫƮƱ

Κ ΑΛΕΝΤΗΣ

Κ ΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 191798
Kiki_b.indd 1

9 789602 192047

23/1/2010 8:36:01 μ

ISBN: 978-960-219-179-8
Τιμή: 18,18€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 433
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος

23/1/2010 8:35:34 μ

ISBN: 978-960-219-204-7
Τιμή: 18,18€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 443
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος
45
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Κ Ρ ΙΣ ΤΟ Φ Γ ΚΑ Λ ΦΑ Ρ
Το σύμπαν στα χέρια σας

Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος
ISBN: 978-960-594-006-5
Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 480
Ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Κριστόφ Γκαλφάρ, μαθητής του Στίβεν Χόκινγκ, μας οδηγεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του σύμπαντος − ένα ταξίδι στον πραγματικό κόσμο της
επιστήμης.
• Α΄ Βραβείο Επιστημονικού Βιβλίου του περιοδικού Lire
Το Σύμπαν όπως ένα παραμύθι […] Η αφήγηση δημιουργεί αίσθηση ξενάγησης στο ∆ιάστημα σε ασφαλείς συνθήκες ανάλογες με εκείνες που επικρατούν σε μια παράσταση θόλου ενός πλανηταρίου.
Χρήστος Ν.Ε. Ιερείδης, Τα Νέα
9 789605 940065

Υπό έκδοση: Η ζωή στα χέρια σας, Κριστόφ Γκαλφάρ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
Βιβλία για Παιδιά & Νέους

Αναμνήσεις της Frida Kahlo, Εικονογράφηση: Gianluca Folì, Μετάφραση: Κλεοπάτρα Ελεοτριβιάρη
Το τραγούδι της μικρής Μάτελι, Βίλε Χίτονεν, Εικονογράφηση:
Πέτε Ρέβενκόρπι, Μετάφραση: Ρίικα Πούλκινε
Η Κουνελόσκαλα, Μαρία Γιαγιάννου, Εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης
Μια παράξενη καρδιά, Μυρσίνη Λελούδια, Εικονογράφηση: Λίλα
Καλογερή
Μύθοι του νερού, Κωνσταντίνα Αρμενιάκου, Ευθυμία Ανδριώτη,
Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού
Σχολείο για σούπερ ήρωες, Μάγια ∆εληβοριά, Εικονογράφηση:
Λίλα Καλογερή
Το ποτάμι με τις λέξεις, Μαριάννα Κουμαριανού, Εικονογράφηση:
Αιμιλία Κονταίου
Ένα τίποτα που έγινε κάτι, Ελένη Πριοβόλου, Εικονογράφηση:
Έφη Λαδά
114 Σύντομες ιστορίες για μικρά και μεγάλα ζώα, Pinto & Chinto,
Μετάφραση: Αντώνης Παπαθεοδούλου
Λόρδος Βύρων και Λόρδος Έλγιν, Ελένη Σβορώνου, Σκίτσα: Φίλιππος Φωτιάδης, σειρά Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους
Το αγόρι και οι άνεμοι της Αρμενίας, Arthur Alexanian, Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου, σειρά Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους
Η ζωή στα χέρια σας, Κριστόφ Γκαλφάρ
Βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά

Γουρουνάκια κουμπαράδες, θεατρική σειρά Η Αυλαία
των Θαυμάτων
Για μια φούχτα μπάμιες, θεατρική σειρά Η Αυλαία
των Θαυμάτων
Η Κούλα η κατσικούλα και το κλεμμένο τραγούδι,
θεατρική σειρά Η Αυλαία των Θαυμάτων
Οι 66 εξωγήινοι ξιφομάχοι, σειρά
Τα παραπολυμύθια

βιβλία για παιδιά και νέους
www.kalendis.gr
info@kalendis.gr
Λ. Βουλιαγμένης ,   Ελληνικό
Τ.  .. · F.  ..

