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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Πώς πρέπει να συµπεριφέροµαι;

Σχήµα: 21.5x26 • Σελίδες: 32

Μια ευαίσθητη και πρακτική µατιά στο 
θέµα των καλών τρόπων. Μάθετε για-
τί το «παρακαλώ» και το «ευχαριστώ» 
φέρνουν αποτελέσµατα – µε ποιον τρό-
πο βοηθά η καλή υγιεινή –  και γιατί είναι 
ευγενικό να µοιραζόµαστε πράγµατα. 
Μέσα από φιλικές ερωτήσεις και απαντή-
σεις διερευ νώνται, επίσης, πιο ευαίσθητα 
θέµατα, όπως πώς να αντιµετωπίζουµε 
τους ξένους ή τα παιδιά που προκαλούν 
καβγάδες. «Γεµάτο λογικές συµβουλές… 
πνευµατώδες και καθησυχαστικό».

Mick Manning & Brita Granstrom

Σχήµα: 21.5x26 • Σελίδες: 32

Mick Manning & Brita Granstrom
Το «Πώς Ήρθα στον Κόσµο;» είναι µια 
ζεστή, φιλική εισαγωγή στα γεγονότα της 
ζωής. Απευθύνεται σε µικρά παιδιά και 
ακολουθεί την ιστορία µιας καινούριας 
ζωής, από τη στιγµή της σύλληψης µέχρι 
τον τοκετό. Η διαδικασία περιγράφεται 
βήµα βήµα, µέσα από υπέροχη εικονο-
γράφηση και απλές εξηγήσεις, προκαλώ-
ντας τη συζήτηση και δίνοντας απαντή-
σεις σε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις. Ένα 
θαυµάσιο βιβλίο για παιδιά και γονείς…

Πώς ήρθα στον κόσµο;



Tα παιδιά ρωτούν χιλιάδες πράγµατα: Πώς θα 
περάσω απέναντι στον δρόµο; Tι πρ πει να κάνω 
στο φανάρι;  Ένα βιβλίο για παιδιά που δίνει απα-
ντήσεις σε πολλά από τα ερωτήµατα που αφο-
ρούν στο πώς πρέπει να κινού  µαστε στον δρόµο 
και τι πρέπει να προσέχουµε. 

Πρόσεχε στον δρόµο

Doris Rubel

Tα παιδιά ρωτούν χιλιάδες πράγµατα: Γιατί µε πο-
νάνε τα δόντια µου; Tι είναι ο λόξιγκας; Tι µας χρει-
άζονται οι µύες; Ένα βιβλίο που δίνει απαντήσεις 
σε πολλά από τα ερωτήµατα που αφορούν στο 
σώµα και το πώς αυτό λειτουργεί.
Σχήµα: 24x28 • Σελίδες: 16

Ανακαλύπτουµε το σώµα µας

Σχήµα: 23x25 • Σελίδες: 24

•  Mην κάνεις αγριάδες, γιατί θα βρεις µπελάδες!
•  Το ξένο πράγµα πίσω να το δώσεις, γιατί θα το µετανιώσεις!
•  Όλα µην τα τρως, γιατί θα γίνεις παχουλός!
•  Ψέµατα µη λες, γιατί µετά... θα κλαις! 
Διδακτικές ιστορίες που «προειδοποιούν» τα παιδιά για το αποτέλεσµα των 
ανάρµοστων συµπεριφορών τους... µέσα από το χιούµορ



Ταξίδι στο φεγγάρι

Aναρωτήθηκες ποτέ πώς θα ήταν πραγµατικά αν 
πήγαινες στο Φεγγάρι; Aυτό το υπέροχο εικονο-
γραφηµένο βιβλίο σε ταξιδεύει στο Φεγγάρι για 
να το ανακαλύψεις. Mπορείς να πετάξεις στο διά-
στηµα, να περπατήσεις πάνω στο Φεγγάρι, και… 
να δεις τη Γη µας από εκεί επάνω.

Σχήµα: 26x26 • Σελίδες: 32

Anna Milbourne - Serena Riglietti

Κάτω από τη Γη

Aναρωτήθηκες ποτέ τι βρίσκεται κάτω από 
τη Γη; Aυτό το συναρπαστικό εικονογρα-
φηµένο βιβλίο σε συνοδεύει σε ένα υπέρο-
χο ταξίδι µέσα στο εσωτερικό της Γης, για να 
µπορέσεις να το ανακαλύψεις.

Σχήµα: 26x26 • Σελίδες: 32

Anna Milbourne - Benji Daves

Σχήµα: 23.5x25 • Σελίδες: 40

Άννα Bερούλη – Nίκος Mιχαλόπουλος

Πέντε σωµατοφύλακες 
κλεισµένοι στο ψυγείο

Eίναι ποτέ δυνατόν να χωρέσουν πέντε σωµατο-
φύλακες σ’ ένα ψυγείο; Eίναι ποτέ δυνατόν µέσα 
στη νύχτα να ακούγεται µουσική από το ίδιο αυτό 
ψυγείο; Kι αν όλα αυτά συµβαίνουν, ο Mάνος εί-
ναι έτοιµος ν’ ανοίξει την πόρτα του ψυγείου; Aκο-
λουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου στο 
πάρτι του ψυγείου του, και γνωρίστε µαζί του τους 
σηµαντι κότερους φύλακες του σώµατός µας και 
της υγείας µας. Mετατρέψτε το καθηµερινό ταξίδι 
της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εµπειρίας, νοστι-
µιάς, δύναµης και υγείας. 



Ο Καρυοθραύστης

Μια µαγευτική ιστορία, βασισµένη στην υπό
θεση του ξακουστού µπαλέτου του Τσαϊ
κόφσκι, που αναδει κνύει µε τον καλύτερο 
τρόπο τη µαγεία και το θαύµα που συναντάµε 
στην περιπέτεια της Κλάρας!

Σχήµα: 25.5x25.5 • Σελίδες: 32

Sussana Davidson
Μετάφραση: Αθηνά Σαρδέλη

Σχήµα: 21,5x28.5 • Σελίδες: 40

Mια ζωή θα σ’ αγαπώ και..
Linda Zuckerman • John J Muth
Μετάφραση: Mάνος Kοντολέων
Ποια είναι η πιο µεγάλη σου ευχή για το παιδί που 
αγαπάς; Να κοιµάται ήρεµα, κάθε βράδυ, µέσα 
στην αγκαλιά σου; Να ξέρεις πως ό,τι κι αν του 
τύχει στη ζωή, εσύ θα είσαι εκεί… να µοιραστείτε 
µαζί τις χαρές του καλοκαιριού, αλλά και τα µικρά 
τα βάσανα ή τις µεγάλες ατυχίες; Να είσαι σίγου-
ρος πως η αγάπη σου θα του κρατά για πάντα συ-
ντροφιά; Ναι, σε αυτό εδώ το βιβλίο υπάρχουν οι 
ευχές για κάθε παιδί. Κι έτσι θα κρατά συντροφιά 
στο παιδί σου ακόµα κι όταν µεγαλώσει.

Οι δώδεκα πριγκίπισσες που όλο χόρευαν

Οι δώδεκα πριγκίπισσες λατρεύουν τον χορό. 
Όµως ο πατέρας τους, τους το έχει απαγορέψει. 
Έτσι οι πριγκίπισσες ξεπ ορ τίζουν κάθε βράδυ για 
να χορέ ψουν. Υπάρχει κα νένας που µπορεί να 
ανα κα λύψει πού πηγαίνουν τα βράδια;

Σχήµα: 25.5x25.5 • Σελίδες: 32

Sussana Davidson
Μετάφραση: Αθηνά Σαρδέλη



Β’ και Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Mια πρωτότυπη και διασκεδαστική ιστορία µιας 
παρέας παιδιών µε τα παππούτσια να είναι οι 
έξυπνοι, αστείοι αλλά και σοφοί πρωταγωνι-
στές της.

Tο παιχνίδι των παπουτσιών
Πολυξένη Bάκου-Σαλωνίδου
Eικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Σχήµα: 25x26• Σελίδες: 32

Kάποτε ένα περίεργο πουλί πήγε και κάθισε πάνω 
στο κλαρί ενός δέντρου. Το πουλί το λέγανε Νάκο 
και ήταν ένα πιτακότσε. Μα ήταν µόνο, και γι’ αυτό 
λυπηµένο. Ώσπου φτάνουν τα χελιδόνια κι ο Νάκο 
ερωτεύεται ένα από αυτά, τη Λολίτα. Αλλά µπορούν 
δυο τόσο διαφορετικά πουλιά να ζή σουν µαζί για 
πάντα; Μια τρυφερή ιστορία αγάπης.

Nάκο και Λολίτα
Pam Munoz Ryan
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

Σχήµα: 24x23• Σελίδες: 48

Δίπλα στις ρίζες µιας ελιάς και ανάµεσα σε κα-
τακόκκινες παπαρούνες, ένα αγόρι βρίσκει ένα 
κουτάβι. Και θα το πάρει σπίτι του. Κάπως έτσι 
ξεκινά µια αληθινή φιλία ανάµεσα σε ένα παιδί 
και ένα σκύλο. Αλλά που καταλήγει; Μια ιστορία 
τρυφερή που φανερώνει ένα µεγάλο και καλά 
κρυµµένο  µυστικό... Τόσο µεγάλο και τόσο καλά 
κρυµµένο που δύσκολα µπορείς να πεις ποιο 
τάχα είναι το όνοµά του Ελίτσα ή Παπαρούνα;

Ελίτσα ή Παπαρούνα;
Mάνος Κοντολέων
Εικόνες: Βασίλης Παπατσαρούχας

Σχήµα: 25x25Σελίδες: 32



Ο Γαλήνιος, ένα µεγάλο Πάντα, µετακοµίζει στη 
γειτονιά τριών παιδιών και γίνεται φίλος τους. 
Τους αφηγείται υπέροχες ιστορίες. Στην Αντιγόνη 
κάνει δώρο την ιστορία ενός ανθρώπου που αν 
και φτωχός, δεν διστάζει να κάνει δώρα ακόµα 
και σε έναν κλέφτη. Στον Μιχαήλ µαθαίνει πως 
η τύχη δεν είναι ούτε µόνο καλή µήτε και µόνο 
κακή. Και στον Κάρολο δείχνει πως κάποιες φο-
ρές µόνοι µας κάνουµε δύσκολη τη ζωή µας.
Τρεις βαθυστόχαστες ιστορίες, δοσµένες µε λέ-
ξεις απλές και υπέροχα χρώµατα.

Jon J Muth
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

Οι υπέροχες ιστορίες του Γαλήνιου

Μια πανέµορφη ιστορία για το σηµα-
ντικό, το σπουδαίο και το καλό, βα-
σισµένη σε ένα παρα µύθι του Λέοντα 
Τολστόι.

Οι τρεις ερωτήσεις
Jon J Muth
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

Σχήµα: 25x23 • Σελίδες: 36

Σχήµα: 26x24• Σελίδες: 40

Ένα παραµύθι για τη δύναµη της  προσφο-
ράς. Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ κι ο Σο 
διασχίζουν µια ορεινή χώρα και προσπα-
θούν να µάθουν τι είναι αυτό  που κάνει τον 
άνθρωπο ευτυχισµένο.

Πετρόσουπα
Jon J Muth
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

Σχήµα: 26x23• Σελίδες: 48



O κηπουρός 
του ουρανού

Σχήµα: 25x25 • Σελίδες: 32

Όταν οι καµπάνες 
σταµάτησαν τον πόλεµο

Tου κόσµου οι µεγάλοι στρατηγοί, να αιµο-
τοκυλήσουν βάλθηκαν τη γη. Και από το µε-
γάλο άχτι τους και τις καµπάνες έριξαν στη 
µάχη. Μα αυτές χαρµόσυνα χτυπούσαν, στον 
κόσµο την ειρήνη διαλαλούσαν.

Σχήµα: 21x27.5 • Σελίδες: 32

GIANNI RODARI
Μετάφραση: Ντίνα Σιδέρη

Δήμητρα Ψυχογυιού
Δώρο CD με την αφήγηση του παραμυθιού 
και 6 τραγούδια  του Νίκου Κουρουπάκη

Σχήµα: 24,5x27,5 • Σελίδες: 136

Η ωραία κοιµωµένη και 9 ακόµη 
παραµύθια των αδελφών Γκριµ
Μπείτε σ’ έναν κόσµο µαγικό, µε πεντάµορφες 
πριγκίπισσες και ωραίους πρίγκιπες, κακές µά-
γισσες, νεράιδες, καλικάντζαρους και νάνους. Τα 
δέκα πιο αγαπηµένα παραµύθια των αδελφών 
Γκριµ, ειπωµένα µ’ έναν τρόπο άµεσο και φιλικό, 
ιδανικό για µικρά παιδιά. 

Ο κηπουρός του ουρανού καταφέρνει να ξε-
περάσει τους φόβους του και να φέρει πίσω 
τη χαρά στη λυπηµένη γοργόνα του κήπου 
του. Ένα παραµύθι που ταξιδεύει τα παιδιά σε 
τοπία µαγικά, εκεί που όλα µπορούν να συµ-
βούν, µε τη δύναµη της αγάπης.



Γιάννης Πλαχούρης
Εικόνες:  Eιρήνη Καραλέκα

Το φύλλο που δεν 
ήθελε να πέσει

Το φθινόπωρο τα φύλλα της λεύκας πέφτουν. Τι 
συµβαίνει, όµως, όταν κάποιο από αυτά θελήσει 
να υπερβεί τη φύση του; 
Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 32 

H µαγευτική ιστορία αγάπης του χρυσαφένιου Ήλιου 
και της αση µένιας Σελήνης που δείχνει ότι όταν κά-
ποιος αγαπά πραγµατικά, τίποτα και κανείς δεν µπορεί 
να τον σταµατήσει.

Όταν ο Ήλιος 
αγάπησε τη Σελήνη

Σχήµα: 21x27.5 • Σελίδες: 32

Εύα Καραντινού

Το µπλε σύννεφο είναι διαφορετικό. Φτάνει σε µια 
πόλη, που οι κάτοικοί της είναι δυστυ χισµένοι και 
σκοτώνονται µεταξύ τους. Ξέρει ότι µπορεί να τους 
βοηθήσει, αλλά απαιτείται µια µεγάλη θυσία… 

Το µπλε σύννεφο
Tomi Ungerer
Μετάφραση: Άννα Κοντολέων

Σχήµα: 22x27 • Σελίδες: 40



Το Δώρο και το Ταξίδι της Παπλωµατούς
Jeff Brumbeau  •  Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

Bραβεία που δόθηκαν στην Παπλωµατού:
•   Bραβείο PW OfftheCuff (Cuffie): Kαλύτερο εικονογρα-

φηµένο βιβλίο της χρονιάς
•  ALA Notable Social Studies Trade Book for Young People
• Silver Honor για Bιβλίο Eπιλογής Γονιών
•  Book Sence για Παιδικό Bιβλίο της Xρονιάς
•  Bραβείο Aνεξάρτητων Eκδοτών Midwest, Kαλύτερο 

Παιδικό Bιβλίο

Δύο µοναδικά βιβλία, µε 
κεντρική ηρωίδα µια αξι-
αγάπητη παπλω µατού, 
που µας µιλούν για την 
αξία της προσφοράς και 
της γενναιοδωρίας. 

Σχήµα: 22x26 • Σελίδες: 56 Σχήµα: 22x26 • Σελίδες: 64

Tα τραγούδια της 
παράσταστης 
κυκλοφορούν σε CD

Ένα παραµύθι που µας µιλάει για την ανι διο
τέλεια, την αφοσίωση και την αγάπη.
Σχήµα: 25x25 • Σελίδες: 32

Η Μυγδαλιά 
και το φεγγάρι
Δήμητρα Ψυχογυιού



Γ’ και Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η φιλία που αναπτύσσεται ανάµεσα σ΄ ένα γεράνι 
και σε µια τρυγόνα, βοηθά και τους δυο τους σε 
πολλές περιπτώσεις. Συνειδητοποιούν τη διαφορά 
να ζει κανείς συνειδητά και όχι µηχανικά και αυτό-
µατα. Διακρίνουν την ωφέλεια της ειλικρινούς σχέ-
σης και τον τρόπο να την χρησιµοποιούν...

Tο πουλί και το γεράνι

O γενναίος Aλί και το περιστέρι

Ξυπνώντας στη µνήµη την πλούσια παράδοση που 
κουβαλούν «Οι Xίλιες και Μία νύχτες», η ιστορία της 
Νάνσι Φάρµερ που τόσο αριστοτεχνικά εξελίσσεται 
µαζί µε την πλούσια, σαν κόσµηµα εικονογράφηση 
της Γκέιλ ντε Μάρκεν, είναι σίγουρο πως θα διασκεδά-
σουν κάθε νεαρό αναγνώστη που αγαπάει την περι-
πέτεια, τη µαγεία και µια καλή παλιοµοδίτικη ιστορία.

Νάνσι Φάρμερ
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων 

Σχήµα: 21x27.5 • Σελίδες: 40 

Γιάννης Πλαχούρης

Κάποτε ήταν δέντρο ζωντανό και καταπράσινο, ρό-
µπολο καµαρωτό! Για τις ανάγκες τους οι άνθρωποι 
µια µέρα το έκοψαν. Μόνο κι έρηµο ζητάει παρηγο-
ριά. Ώσπου µια αµυγδαλιά, που ανθεί στο διπλανό 
περιβόλι, του κλέβει την καρδιά. Μια τρυφερή ιστορία 
αγάπης, αλληγορική, γεµάτη καηµό και προσµονή.

Pόµπολο, το προσφυγάκι του δάσους
Φιλομήλα Bακάλη-Συρογιαννοπούλου
Eικόνες: Θόδωρος Συρογιαννόπουλος

Σχήµα: 21x27.5 • Σελίδες: 40 

Σχήµα: 21x27.5 • Σελίδες: 32



Σχήµα 20.5x25.5 • Σελίδες 112 

Συµπληρώθηκαν ήδη εξήντα πέντε χρόνια 
από τότε που η πρώτη κυρία της Ελληνικής 
λογοτεχνίας πέρασε στο βασίλειο της «σιω-
πής». Οι µικροί αναγνώστες συνεχίζουν να 
διαβάζουν τα βιβλία της που γράφτηκαν σε 
µια εποχή, όπου σπάνια οι άνθρωποι κοίτα-
ζαν τον κόσµο µε τα µάτια των παιδιών.

Νένα Κοκκινάκη

Είκονες: Δήμητρα Ψυχογυιού

Πηνελόπη Δέλτα
Η ζωή της σαν παραµύθι

Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων 2008

Γιώργος Κωνσταντινίδης
Eικόνες: Eυγενία Λογκβινόβσκα

Δημήτρης Βαρβαρήγος
Eικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

Ένα παραµύθι που γνωρίζει στα παιδιά γνωστούς 
και επιτυχηµένους µουσικοσυνθέτες και παράλληλα 
εξυµνεί την αξία της µουσικής στη ζωή µας. Περιέχει 
δώρο CD, µε αφήγηση του παραµυθιού και µικρά 
αποσπάσµατα από έργα µεγάλων συνθετών.

Η σειρά διαβάζω µόνος µου περιλαµβάνει ευχάριστα, 
διδακτικά βιβλία, µε πλούσια εικονογράφηση και ευ-
κολοδιάβαστα κείµενα, που βοηθούν τους µικρούς 
αναγνώστες να πλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό 
τους διασκεδάζοντας.

Η Σιρεφά και 
οι χαµένες νότες

Θεοδώρα 
Μια αληθινή αυτοκράτειρα

Σχήµα:21x27.5 • Σελίδες: 40

Σχήµα: 13x19,5 • Σελίδες: 48



Νταήδες, εξυπνάκηδες, 
δήθεν φίλοι... και εσύ 
«Ένα σηµαντικό βιβλίο για όσους νεα-
ρούς θέλουν να θωρακιστούν απέν αντι 
στους νταήδες». Οι δήθεν φίλοι σού 
γυρνούν ξαφνικά την πλάτη, χωρίς καµία 
εξήγηση. Ίσως καταλήξεις να νιώθεις 
αποτυχηµένος. Αλλά δεν είναι ανάγκη. 
Απλώς πρέπει να χτίσεις τις άµυνές σου, 
ώστε να µην µπορούν να σε επηρεάσουν 
οι νταήδες. Αυτό το βιβλίο θα σου δείξει 
τον τρόπο... 

Σχήµα: 17x25 • Σελίδες: 128

Ε’ και ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ

Αν δεν έτυχε ν’ ακούσεις ως τώρα για τον 
πιο ικανό ντετέκτιβ του κόσµου, τον κύριο 
Σέρλοκ Χολµς, τότε σίγουρα έχεις περά-
σει τη ζωή σου χωµένος σε κά ποια βαθιά 
σπηλιά – ή ίσως σε µεγάλωσαν λύκοι στο 
δάσος. Μιλάω για το πιο διάσηµο, κοφτε-
ρό µυαλό, που ασχο λήθηκε ποτέ µε τη 
διαλεύκανση εγκλη µάτων! Για το ίνδαλµα 
και το πρότυπο των αστυνο µικών επιθεω
ρητών και των ιδιωτικών ντετέκτιβ όλου 
του κόσµου!

Η πτώση των 
τροµερών Ζαλίντα

Tracy Mack - Michael Citrin

Σχήµα: 15.5x20.5 • Σελίδες: 232



Περιπέτεια στο νησί του Οδυσσέα
Λιλή Μαυροκεφάλου

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 168

Συχνά σε µια χώρα οι πολίτες της δεν µιλούν όλοι την 
ίδια γλώσσα ή δεν έχουν την ίδια θρησκεία ή ίσως το 
ίδιο χρώµα επιδερµίδας. Κι αυτά είναι σαν «σύνορα» 
που τους χωρίζουν.
Στο βιβλίο αυτό, τα παιδιά δρασκελίζουν το δρό-
µοσύνορο για να νοιαστούν µαζί ένα πληγωµένο, 
ετοιµόγεννο σκυλί, στην αρχή κρυφά από τους µε-
γάλους...

Ο δρόµος που µας χώριζε
Λεία Χατζοπούλου-Καραβία

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 96

Ιβάν και πρίγκιπας
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 152

Ο Ιβάν, ένα παιδί της προσφυγιάς, φτάνει στη νέα 
πατρίδα µε µοναδικό σύντροφο ένα σκύλο, τον 
Πρίγκιπα. Μέσα από απρόσµενες περιπέτειες που 
µοιράζεται µε τον πιστό του Πρίγκιπα, η υπέροχη 
παιδική ψυχή του, δίνει µαθήµατα απαράµιλλου αλ-
τρουισµού, αγάπης, ανωτερότητας και εµπιστοσύνης 
που συγκλονίζουν...

Πρωταγωνιστές είναι ο σκανταλιάρης Άγγελος και το 
«κορίτσι» του, η πεισµατάρα κι ατρόµητη Τίνα. Ένα πα-
ραµυθένιο σπιτάκι, στο κύµα, στην άκρη του δάσους, 
σε απόµακρο λιµανάκι της Ιθάκης, τους φιλοξενεί 
µαζί µε τους δικούς τους και οι περιπέτειες διαδέχο-
νται η µια την άλλη.  Όµως, και κάποιος άλλος τριγυρ-
νά εκεί. Άραγε είναι επικίνδυνος; Ο παράδεισος σαν 
να σκοτεινιάζει. Μα η αγάπη έχει το πάνω χέρι κι όλα 
ξαναγίνονται φωτεινά.



Ο κρυµµένος θησαυρός
Μαίρη Γιαννάκου-Πολύδωρα

Κυνηγητό στα Δωδεκάνησα
Νίτσα Τζώρτζογλου

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 216

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 152

Άννυ και Αλέξανδρος
Λίτσα Παναγιωτοπούλου

Σχήµα 13x20 • Σελίδες 152

Οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου, ο Αλέξανδρος και 
η Άννυ ζούσε τα πρώτα σκιρτήµατα, την πρώτη εφη-
βική αγάπη. Οι συµµαθητές τους τους συµπαραστέ-
κονται, εκτός από τον φιγουρατζή και πάντα “µατσω-
µένο” Σώζο. Μια µεγάλη περιπέτεια όµως αρχίζει για 
τα δύο παιδιά... Ευτυχώς, όλα τελειώνουν καλά...

Τρία παιδιά µε ειδικές ανάγκες, ο Αλέξανδρος, η Αγ-
γελική και ο Μιχάλης. Ο πόνος που δοκιµάζουν κα-
θηµερινά από τον εµπαιγµό των συνοµηλίκων τους, 
τα οδηγεί στην εκδίκηση. Μαζί µε άλλα δυο κορίτσια 
φίλες τους, παίρνουν αυτόν τον επικίνδυνο δρόµο και 
νιώθουν παντοδύναµα, καθώς γίνονται αρxάγγελοι 
τιµωροί. Όµως, ένα απρόσµενο γεγονός τα φέρνει 
αντιµέτωπα µε τις τραγικές συνέπειες της απόφασής 
τους, και απειλεί να τα εγκλωβίσει στον πιο σκοτεινό 
λαβύρινθο. Θα καταφέρουν άραγε να ξεφύγουν;

Το κυνήγι αρχίζει από τον Πειραιά και τελειώνει στην 
Κάσο. Εφοπλιστές, δήµαρχοι – και κακοποιοί, µε τις 
τσέπες γεµάτες άνοµα λεφτά. Στο νησί πια τα πράγ-
µατα σφίγγουν. Ποιήτριες και Λάµιες, κατάσκοποι... 
Τελευταίοι φτάνουν οι καταδροµείς, ο ναύαρχος και 
η Ιντερπόλ, την ώρα που οι περατάρηδες περνώντας 
από τη µαούνα τους στη σπηλιά, σφραγίζουν το τέ-
λος του κυνηγητού...



Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πηγή όπου 
οι αναγνώστες µπορούν να ανατρέξουν 
ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς σηµαί-
νει η υπερθέρµανση του πλανήτη, τους 
τρόπους µε τους οποίους επηρεάζει τον 
πλανήτη µας, και πώς µπορούµε να συ-
νεργαστούµε για να την σταµατήσουµε. 
Σκληρό, διασκεδαστικό και γεµάτο ουσι-
ώδη γεγονότα και προτάσεις για το πώς 
µπορούµε να επέµβουµε στις αλλαγές 
αυτές, το «Φαινόµενο του Θερµοκηπίου», 
προσφέρει ένα µήνυµα ελπίδας.

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
Ένας πολύτιµος πρακτικός οδηγός 
για να σώσουµε τον πλανήτη µας

 Σχήµα: 25.5x25.5 • Σελίδες: 144

Laurie David - Cambria Gordon

ΣEΞOYAΛIKH ΔIAΠAIΔAΓΩΓHΣH

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετάφραση: Βερίνα Χωρεάνθη

 Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για τα σπυ-
ράκια, τα φιλιά, τα προφυλακτικά, τα αι-
σθήµατα, τη φιλία, τις ορ  µόνες, την περίοδο, 
τα ραντεβουδάκια, καθώς και για πολλά 
άλλα πράγµατα, θα τα βρείτε εδώ!

Απαντήσεις σε 
ερωτήσεις εφήβων

Σχήµα 19x25 • Σελίδες 112


