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JON J MUTH
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

5+
Οι υπέροχες ιστορίες του Γαλήνιου
23135 • 978- 960-422-492-0 • 22.5x25.5 • Σελ.: 48

Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, μετακομίζει στη γειτονιά τριών
παιδιών και γίνεται φίλος τους. Τους αφηγείται τρεις υπέροχες,
βαθυστόχαστες ιστορίες, δοσμένες με λέξεις απλές και υπέροχα χρώματα.

13,50

€

Οι τρεις ερωτήσεις
23126 • 978-960-422-058-8 • 25x23 • Σελ.: 36

5+

Μια πανέµορφη ιστορία για το σηµαντικό, το σπουδαίο και το
καλό, βασισµένη σε ένα παραµύθι του Λέοντα Τολστόι.

13,50

€

Πετρόσουπα
23125 • 978-960-422-002-1 • 24x26.5 • Σελ.: 40

13,00

€

5+

Ένα παραµύθι για τη δύναµη της προσφοράς.
Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ και ο Σο διασχίζουν µια ορεινή
χώρα και προσπαθούν να µάθουν τι είναι αυτό που κάνει τον
άνθρωπο ευτυχισµένο. Ο δρόμος τους θα τους φέρει σ’ ένα
χωριό, όπου οι κάτοικοί του ζούνε μέσα στον φόβο.
Όταν όμως οι τρεις καλόγεροι τους μαθαίνουν πώς φτιάχνεται μια
πετρόσουπα...

Mια ζωή θα σ’ αγαπώ και...
Κείμενα: Linda Zuckerman

5+

28069 • 978-960-422-591-0 • 21.5x28.5 • Σελ.: 40

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; Ένα τρυφερό βιβλίο με
ευχές για κάθε παιδί, που το βοηθάει να νιώσει τη σημαντικότητα της
προσφοράς και της αγάπης. Ένα βιβλίο που θα κρατά συντροφιά στο
παιδί σου ακόμα κι όταν μεγαλώσει.

ΌΣΚΑΡ ΟΥΆΙΛΝΤ 5+
Τρία χρυσά παραμύθια

28229 • 978-960-547-226-9 • Σελ.: 96

Mετάφραση: Ευαγγελία Δημητροπουλάκη
Εικόνες: ∆ήµητρα Ψυχογυιού

10,90

€

Σε αυτόν τον τόμο τα παιδιά θα διαβάσουν τρεις από
τις πιο ωραίες παιδικές ιστορίες του Όσκαρ Ουάϊλντ:
ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας,
ο Εγωιστής Γίγαντας, και
Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο.

8

€ ,00

O εγωιστής γίγαντας
28223 • 978-960-422-076-2 • Σελ.: 32

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
28222 • 978-960-422-014-4 • Σελ.: 40

Mαγευτικές και συγκλονιστικά συγκινητικές
ιστορίες για παιδιά από τον Όσκαρ Ουάιλντ.

Ελίτσα ή Παπαρούνα 6+
Μάνος Κοντολέων • Εικόνες: Βασίλης Παπατσαρούχας
28096 • 978-960-422-798-3 • 25x25 • Σελ.: 32

Δίπλα στις ρίζες μιας ελιάς και ανάμεσα σε κατακόκκινες παπαρούνες, ένα αγόρι βρίσκει ένα κουτάβι. Και θα το πάρει σπίτι του.
Κάπως έτσι ξεκινά μια αληθινή φιλία ανάμεσα σε ένα παιδί και έναν
σκύλο. Αλλά πού 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;

13,10

Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
Γιάννης Πλαχούρης • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα

6+

28059 • 978-960-422-144-8 • 21x27.5 • Σελ.: 32

Είναι το τελευταίο φύλλο μιας λεύκας που αγαπά με πάθος τη ζωή
και αρνείται να πέσει. Αυτή του η αγάπη είναι που το οδηγεί ν’
ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει ο καθένας μας μέσα του, να
μάθει να παρατηρεί και να γνωρίζει τον κόσμο γύρω του, να ζει με
αξίες, αρχές και στόχους.

10,90

€

45 Mύθοι και Θρύλοι
της πατρίδας μας

8+

ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τάσος Παπαποστόλου • Εικόνες: Εύα Καραντινού
28121 • 978-960-547-375-4 • 16,5x24 • Σελ.: 224

Ένα μοναδικό βιβλίο, βραβευμένο από την Ακαδημία
Αθηνών, με μύθους και θρύλους της πατρίδας μας, που
αποτελούν μέγιστο περιουσιακό στοιχείο του λαού μας…
Οι μύθοι και οι θρύλοι είναι οι ρίζες των παππούδων και των
πατεράδων μας. Απ’ αυτές τις βυζάχτρες ρίζες, βύζαξαν κι
ανατράφηκαν γενιές και γενιές πριν από εμάς. Είναι η
φύτρα μας που δεν μπορούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να
αποχωριστούμε, έτσι, γιατί είναι νόμος της φύσης – κάθε ζωντανό που αποκόβεται απ’ αυτήν,
πεθαίνει!
Αγκαλιά, λοιπόν, με τους θρύλους και τους μύθους που γέννησε η αστείρευτη φαντασία του,
μεγάλωσε και μεγαλούργησε ο λαός μας προσπαθώντας πάντα να βρει την άκρη της ζωής και
του σύμπαντος κόσμου.

Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια
Αγγελική Βαρελλά • Εικόνες: Σπύρος Γούσης
28029 • 978-960-234-552-8 • 21x27.5 • Σελ.: 32

6+

O Hλίας είναι ένα παιδί της χαράς που αντιμετωπίζει
όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Mόνος του βρίσκει
τρόπο να ξεπεράσει το βάσανό του και να κάνει όσο
γίνεται πιο όμορφη τη ζωή του και τη ζωή των άλλων
γύρω του. Tα παπουτσάκια, που του έφτιαξε ο πατέ,90 ρας του και που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ, γίνονται αφορμή να
αναπτύξει τη φαντασία του και να δώσει χαρά στους άλλους.

10

€

Συλλογές παραμυθιών

8

€ ,00

8

€ ,90

10,90

€

με ΔΩΡΟ CD

9

€ ,90

28111 • 978-960-422-884-3 28115 • 978-960-422-968-0 28113 • 978-960-422-771-6 28119 • 978-960-547-179-8
21x27.5 • Σελ.: 104
21x27.5 • Σελ.: 112
21x30.5 • Σελ.: 72
21x30.5 • Σελ.: 72

Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι
στο ψυγείο 19Η XΙΛΙΑΔΑ
Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή
Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη
Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

6+

29902 • 978-960-422-611-5 • 23.5x25 • Σελ.: 40

13,05

€

Aκολουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου στο πάρτι
του ψυγείου του, και γνωρίστε μαζί του τους σημαντικότερους
φύλακες του σώματός μας και της υγείας μας. Mετατρέψτε το
καθημερινό ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας,
νοστιμιάς, δύναμης και υγείας.

Το δρομάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος

6+

Νίκος Μιχαλόπουλος • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα
23704 • 978-960-422-822-5 • 16x20.5 • Σελ.: 64

Ένα παραμύθι γι’ αυτούς που κάποιες φορές παρασύρονται
από τη δύναμη των προβαλλόμενων προτύπων, τα οποία συνήθως είναι για αποφυγή και σπανίως για μίμηση.
€ ,10

8

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ, ΘΕΛΩ, ΜΠΟΡΩ

Το όνειρο της Άννας 6+
Η περιπέτεια του Νικόλα

5

€ ,90

12271 • 978-960-422-487-6

12272 • 978-960-422-488-3

€ ,90

5

Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη
Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
21x27.5 • Σελ.: 32
Τα βιβλία περιέχουν αξίες ζωής µέσα από
τον αθλητισµό. Μιλάνε για την αξία της
συντροφικότητας, της ευγενούς άµιλλας, και
του « ευ αγωνίζεσθαι» στη ζωή!

EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 35η/28-2-07

Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη

Μαραθώνιος Ονείρων
27207 • 978-960-422-903-1 • 15,5 x 20,5 • Σελ.: 96

8+

Dreams' Marathon

27209 • 978-960-422-915-4 • 15,5 x 20,5 • Σελ.: 96

Φωτογραφικό υλικό: Xαρά Μπιρμπίλη-Παπαδημητρίου
Καλλιτεχνική επεξεργασία: Νεοκλής Δελέγκος

To κείμενο αγγίζει μία πλευρά του αγώνα
μέσα από τα μάτια και την ψυχή ενός εφήβου.

9

€ ,00

9

€ ,00

Το δώρο της Παπλωµατούς
Jeff Brumbeau
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

5+

23119 • 978-960-234-876-5 • 22x26 • Σελ.: 56

Ένα υπέροχο σύγχρονο παραμύθι που μιλά για τη χαρά της
προσφοράς. Μια γενναιόδωρη παπλωματού, φτιάχνει
παπλώματα και τα χαρίζει στους φτωχούς. Ένας άπληστος
βασιλιάς, που έχει μαζεμένους όλους τους θησαυρούς του
κόσμου. Θα φτιάξει η παπλωματού ένα πάπλωμα για τον €
βασιλιά; Κι ο βασιλιάς θα μάθει τι σημαίνει να προσφέρεις;

14,10

Το ταξίδι της Παπλωµατούς
Jeff Brumbeau
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

5+

23128 • 978-960-422-182-0 • 22x26 • Σελ.: 64

Η όμορφη και δυνατή αυτή ιστορία του Jeff Brumbeau, αφηγείται το τι είχε συμβεί πριν από τα όσα αναφέρονται, στο
«Δώρο της παπλωματούς».
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για την αξία της γενναιοδωρίας
και την ομορφιά της προσφοράς - ένα γενναίο κορίτσι αφήνει
,10 τον τόπο της και ταξιδεύει σε άλλους τόπους, για να ανακαλύψει πού βρίσκεται η αληθινή ευτυχία.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

28117 • 978-960-547-101-9 • 16.5x24 • Σελ.: 336

14

€

15,90

€

Ιδιαίτερα φροντισμένα βιβλία με
αγαπημένα παραμύθια, με μεγάλα
γράμματα και πολύχρωμη εικονογράφηση, που θα ενθουσιάσουν
τους μικρούς αναγνώστες, κάνοντάς τους να ταξιδέψουν στον
μαγικό κόσμο της φαντασίας.

8

€ ,90

8

€ ,90

6

€ ,00

28116 • 978-960-547-013-5 28101 • 978-960-422-819-5 28109 • 978-960-422-881-2
16.5x24 • Σελ.: 168
23x26 • Σελ.: 104
21x27.5 • Σελ.: 64

21,90

€

28102 • 978-960-422-820-1
17.5x22 • Σελ.: 528

GRAPHIC NOVEL
Θες να παίξουμε;
...όμως, όλα τα πράγματα στη ζωή
δεν είναι παιχνίδι...
Νίκος Μιχαλόπουλος
Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός

10,90

€

16,5x24 • Σελ.: 58 • Εξώφυλλο: Σκληρό

10+
Η ζωή θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο
παιχνίδι για όλους, όμως όλα τα πράγματα στη
ζωή δεν είναι παιχνίδι.
23170 • 978-960-547-313-6
Οκτώ ήρωες μοιράζονται αυτό που ίσως όλοι
μας έχουμε βιώσει. Κάποιους που μας συστήθηκαν ως Νταήδες, Ξερόλες, Καμπόσοι και
Μάγκες. Ήταν πράγματι;
Πολλές φορές στη ζωή μας τα πάντα μετριούνται με μια μεζούρα, αλλά κάποιοι πάντα περισσεύουν και τα θύματα γίνονται εύκολα θύτες –και το αντίθετο– σε ένα παιχνίδι ρόλων, που
μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί δυστυχώς όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι
παιχνίδι.
ΣΗΜΕΡΑ
Σε κάποιο σχολείο
αν οι σκιές από τα
Δύσκολα μπορούσες να ξεχωρίσεις
και το ίδιο το σχογύρω ψηλά κτίρια έκαναν το προαύλιο
ή ήταν από μόνο
λείο να φαίνεται μελαγχολικό και άχρωμο,
το έβρισκε κι όταν
του έτσι. Για κάποιον λόγο ο ήλιος δεν
ήθελες να δεις και
το έκανε, αναδείκνυε όλα αυτά που δεν

Μια μέρα λοιπόν ο Nταής πλησίασε
καν
τον Άγγελο από πίσω χωρίς
εκείνος να τον ακούσει.

βυθιζόταν. Την
αυτόματα προτιμούσες τη σκιά στην οποία
και κάποια πράγματα
ίδια αυτή σκιά στην οποία κρύβονταν
Πρόσωπα, συμπεπου γεννήθηκαν για να είναι στη σκιά.
δεν αντέχουν
που έτσι ή αλλιώς
τακτικές,
ήταν τόσο δυνατή, που όχι
ριφορές και
σπρωξιά
Η
την
με
φορά
κάθε
δρόμους πιο
Το έκανεφως. Και για τον λόγο αυτό ακολουθούν χυμός
κε, αλλά και
το
μόνο ομ’ έναν εξαφανίστη
φορά
τρόπο
ίδια επιτυχία και κάθε
κάποιες φορές ενώνονται
έκανε αρκετά βήματα προς
σκοτεινούς, που
ο Άγγελοςπου
τρομάζει.
κάποτε
κατάφερνε να τον
αυτοί
ανεξήγητο και ειρωνικό. Όπως οι δρόμοι
τα πίσω πριν κολλήσει στον τοίχο.
20

ορθάνοιΟ Άγγελος τον κοίταξε με μάτια
του.
χτα και έσφιξε τον χυμό πάνω

ένα στάδιο, ένα
περνούσαν μπροστά από μια κατασκήνωση,
μας έφερναν σ’ αυτό
νηπιαγωγείο και μια γειτονιά και τώρα
πολλές σκιές και τις
εδώ το προαύλιο του σχολείου με τις
κρυμμένες ιστορίες.
Ξερόλας είναι συμΟ Νταής, ο Καμπόσος, ο Μάγκας και ο
διάφορες τάξεις του
μαθητές. Όχι στην ίδια τάξη, αλλά σε
με κάποιον τρόπο
ίδιου σχολείου. Όχι φίλοι μεταξύ τους, αλλά
την τόλμη τους και
ενωμένοι. Ξεχωρίζουν για τη δύναμή τους,
το θράσος τους.

μόνο εκείνοι καταΚαι για ένα «καταπληκτικό» πράγμα που
τεράστιοι και
φέρνουν. Δίπλα στους μικρότερους φαίνονται
ς», φαίνονται ελάχιστοι. Για αυτή
στους
ήταν γεμάτα
του «μεγαλύτερου
μάτια
Ταδίπλα
τους κάνουν αρχηγούς
την ικανότητα,
τους λοιπόν
θ’ άντεχε κάποιοι
που δεν
δάκρυα,
ακόμα δεν έχουν
όλοι.
κρατήσει,Όσοι δηλαδή
να Κάποιοι.
ακόμα
πολύΌχι
γιατους.
μέγεθος.
το πραγματικό τους
είναιπολύ.
ποιοτόσο
και το ήθελε
ανκαταλάβει

21

Η φωνή του Νταή
συνέχιζε να ακούγε
ται όλο
σιγανή καθώς ο Άγγελο
ς απομακρυνόταν τρέχον και πιο
το πουθενά. Άκουγε
τας προς
την ανάσα του μέσα
στ’ αυτιά του σαν
να μην ήταν η δική
του. Ήθελε όσο τίποτε
άλλο να γυρίσει
πίσω και να υπερασ
πιστεί τον εαυτό του,
αλλά
δεν μπορούσε.
Ήταν κάτι πάνω από
τις δυνάμεις του. Ή
νόμιζε πως ήταν κάτι
πάνω από τις δυνάμε
ις του. Το σίγουρο ήταν
πως προτιμούσε
να υπερασπιστεί τον
εαυτό του με τα λόγια
του, αλλά καταλάβαινε πως εδώ δεν
θα έπιαναν. Εδώ ήταν
αντιμέτωπος με
τον κόσμο της γροθιά
ς και της πρόκλησης
και καθετί άλλο θα
φαινόταν σαν αδυναμ
ία. Κάπου βαθιά μέσα
του πίστευε πως
ήταν και αδύναμος.
Και δειλός. Και φοβητσ
ιάρης. Αυτό
που τον βασάνιζε περισσ
ότερο ήταν πως τον
ίδιο του τον
εαυτό δεν τον είχε
απόλυτο σύμμαχο.
Περισσότερο τον
είχε επικριτή. Κάτι σαν
καθρέφτη μιας ύπαρξη
ς που δεν
του άρεσε.
Αυτή ήταν η τελευτα
ία του μέρα στο συγκεκ
σχολείο. Η μητέρα του
ριμένο
τον πήγε σε άλλο, που
βρισκόταν
κοντά στα φανάρια
που δούλευε. Προσπ
αθούσε καιρό
να το αποφύγει αλλά
δεν
την βλέπει από το προαύλ τα κατάφερε. Προτιμούσε να
ιο
να
καθαρίζει τα
αυτοκινήτων, παρά
να τον έχει χωρίς χυμό. τζάμια των
Και τα παράθυρα των
αυτοκινήτων δεν κατέβα
συχνά τελευταία για
ιναν τόσο
να μπορεί να του αγοράσ
ει και
Στα διαλείμματα τον
παρατηρούσε από μακριά δεύτερο.
διά της ανήσυχη, ελπίζον
με
τας να μη βρεθεί άλλος την καρστον δρόμο του.
ένας Νταής
Όμως, για κάποιον
ανεξήγητο λόγο οι
νταήδες πάντα
περισσεύουν και αν
και ο Άγγελος βρισκό
μακριά, κάποιο άλλο
ταν τώρα
θύμα ερχόταν να πάρει
τη θέση του
σε μια άλλη παράλο
γη ιστορία με νέους
πρωταγωνιστές.
25

ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 5+
Σκίτσα - Διασκευή: Άκης Μελάχρης
Με δραστηριότητες ΔΩΡΟ 2 ΦΙΓΟΥΡΕΣ
για το δικό σου θέατρο σκιών!

5

€ ,50

21x27,5 • Σελ.: 24 • Μαλακό εξώφυλλο

Ο Καραγκιόζης Κατάσκοπος
Ο Ταχήρ Μπέης αποφασίζει να εκδώσει μια εφημερίδα. Ζητάει λοιπόν από τον Χατζηαβάτη να
του βρει κάποιον τολμηρό, έξυπνο και γραμματιζούμενο για να την αναλάβει. Ο Χατζηαβάτης
σκέφτεται ότι ο ιδανικότερος γι’ αυτή τη δουλειά
είναι άλλος από τον Καραγκιόζη, που δέχεται
σχεδόν αμέσως. Έλα, όμως, που ο αξιωματικός
Σελήμ ζητάει στη συνέχεια από τους δυο τους να
αρπάξουν κάποια έγγραφα κατά τη διάρκεια
ενός πολεμικού συμβουλίου, προσφέροντάς
τους μεγάλη αμοιβή. Έτσι, αντί για δημοσιογράφος, ο Καραγκιόζης εξελίσσεται σε κατάσκοπο
και οι περιπέτειες αρχίζουν...
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Ο Καραγκιόζης Ολυμπιονίκης
Ο Χατζηαβάτης αναλαμβάνει, μετά τη συνάντησή του με τον
Αχμέτ, να βρει έναν πρακτικό οδοντογιατρό για να γιατρέψει τον
βεζίρη που υποφέρει από πονόδοντο.
Συναντάει λοιπόν τον Καραγκιόζη και τον ρωτάει αν έχει να του
συστήσει κάποιον. Ο Καραγκιόζης αποφασίζει να παραστήσει ο
ίδιος τον οδοντογιατρό για να κερδίσει την αμοιβή που τάζει ο
βεζίρης…
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Ο Καραγκιόζης Οδοντογιατρός
Ο βεζίρης δίνει διαταγή στον Σελήμ μπέη να διοργανώσει Ολυ
μπιακούς αγώνες. Ο Σελήμ μπέης ζητά από τον Χατζηαβάτη να
τον βοηθήσει, αναγγέλλοντας το γεγονός. Έλα, όμως, που τα νέα
φτάνουν και στ’ αυτιά του Καραγκιόζη ο οποίος αποφασίζει όχι
μόνο να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά να βγει
και πρώτος. Αντί για δάφνινο στεφάνι όμως απαιτεί για έπαθλο
ένα κύπελλο γεμάτο φασολάδα;
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