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Ξένοι Συγγραφείς 4+

To μικρό κόκκινο έλκηθρο
Μία ιστορία για την πίστη στα όνειρά μας
Erin Guendelsberger | Εικόνες: Elizaveta Tretyakova
Το Μικρό Κόκκινο ήξερε βαθιά στην καρδιά του τι μπορούσε
να κατορθώσει! Μπορούσε να μάθει οτιδήποτε! Μπορούσε
να γίνει ό,τι επιθυμούσε! Μπορούσε να συναντήσει ακόμη
και τον Άη Βασίλη και να πετάξει!
Και όλα αυτά θα κατόρθωνε να τα αποδείξει σε τούτα τα
Χριστούγεννα.
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία γραμμένη από καρδιάς που
νοιώθεις την ανάγκη να τη διαβάσεις ξανά και ξανά. Γεμάτη
χαρά και χριστουγεννιάτικη μαγεία, θα σου υπενθυμίζει ότι
μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου αρκεί να τα
πιστεύεις.
29439 | 978-960-547-076-0 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 23,5x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 40 | Λ.T.: 12,90€

Έλληνες Συγγραφείς 5+

Η μελωδία των Χριστουγέννων
Μια ιστορία για την σημαντικότητα του οράματος
και το στόχου στη ζωή μας
Αναστασία Δ. Μακρή | Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός
Ο Πέτρος είναι ένας φηµισµένος παπουτσής. Στην πολιτεία
που µένει, όλοι τον εκτιµούν για τη δουλειά του. Ο γιος του, ο
Φωτεινός, είναι ένα έξυπνο αγόρι µε τρυφερή καρδιά, αλλά,
µε ό,τι κι αν καταπιάνεται, βαριέται εύκολα. Μέχρι τη στιγµή
που ένας σπουδαίος βιολιστής, ο Τάλαντος, µετακοµίζει
µε την οικογένειά του στο διπλανό σπίτι και καθηµερινά
ερµηνεύει θαυµάσιες µελωδίες στο βιολί του. Χαίρεται
να τον ακούει όλη η γειτονιά. Το ίδιο και ο Φωτεινός. Οι
γονείς του απορούν. Πρώτη φορά ο γιος τους δείχνει τόσο
αφοσιωµένος σε κάτι.
Άραγε τι πρόκειται να συµβεί, µόλις ο Φωτεινός
κατορθώσει να γνωρίσει τον Τάλαντο; Θ’ αλλάξει κάτι στη
ζωή του; Θα κατορθώσει να πραγµατοποιήσει το πρώτο
όνειρό του και πώς;
29441 | 978-960-547-231-3 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 23x26 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 40 | Λ.T.: 13,90€

ΠΕΡΙΈΧΕΙ CD με δραματοποιημένη αφήγηση και μουσική επένδυση
Συντελεστές Cd
Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή
Αφήγηση: Γιώργος Γεωγλερής, Ματίνα Καρρά, Σαράντος Γεωγλερής
Μουσική, πιάνο: Αναστασία Δ. Παπαδημητρίου
Βιολί: Γιώργος Κωνσταντινίδης
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Έλληνες Συγγραφείς 5+

O Καραγκιόζης και οι Καλικάντζαροι
Kώστας Σπυρόπουλος | Σκίτσα-Διασκευή: Άκης Μελάχρης
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ο Καραγκιόζης κάνει τα
θελήματα του κύριου Σκορδαλιά, προκειμένου να κερδίσει λίγα
χρήματα για την οικογένειά του. Ο πολύ πλούσιος και πολύ
τσιγκούνης Σκορδαλιάς νοιάζεται για ένα μόνο πράγμα στη
ζωή του: πώς ν’ αυγαταίνει τα χρήματά του. Δεν δείχνει να τον
ενδιαφέρει τόσο πολύ ούτε η ευτυχία της ίδιας του της κόρης.
Και φθάνει η παραμονή των Χριστουγέννων! Ο κύριος Σκορδαλιάς
τρέμει από τον φόβο του, επειδή γνωρίζει ότι, όπου να ’ναι, θα
έρθουν οι καλικάντζαροι και ανησυχεί πως θα του αρπάξουν τα
χρήματά του. Ενώ ο Καραγκιόζης για το μόνο που ανησυχεί, είναι
μήπως αρπάξουν τον ίδιο.
Άραγε τι πρόκειται να συμβεί; Θα έρθουν οι καλικάντζαροι στο
σπίτι του κύριου Σκορδαλιά, και αν ναι, πώς θ’ αντιδράσουν ο
ίδιος μα και ο Καραγκιόζης; Τελικά, θα καταφέρουν αυτοί και η
οικογένειά τους να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και πώς;
25255 | 978-960-547-077-7 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28,5 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 40 | Λ.T.: 12,90€
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4

Κλασικά παραμύθια 4+

Η Βασίλισσα του Χιονιού
Ένα παραμύθι σε επτά ιστορίες
Hans Christian Andersen | Εικόνες: Vladyslav Yerko
«Η Βασίλισσα του Χιονιού» είναι ένα από τα σημαντικότερα και
μεγαλύτερα σε έκταση παραμύθια του μεγάλου παραμυθά Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν.
Ο Κάι και η Γκέρτα είναι δύο αγαπημένοι φίλοι που νιώθουν πολύ
ευτυχισμένοι μαζί μέχρι που η Βασίλισσα του Χιονιού, με την
παγωμένη καρδιά, βρίσκει έναν μαγικό τρόπο να τους χωρίσει. Έτσι
ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και εκπλήξεις. Θα καταφέρουν
τελικά οι δυο φίλοι να βρεθούν πάλι μαζί και να νικήσει η αγάπη τους;
29435 | 978-960-547-397-6 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 24x31,5 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 40 | Λ.T.: 12,90€

O Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικών
E.T.A. HOFFMANN | Εικόνες: Gail DeMarcken
Με την υπέροχη, πρωτότυπη εικονογράφησή της, η βραβευμένη καλλιτέχνης Gail De Marcken
αποδίδει με τον πιο όμορφο τρόπο το πνεύμα, του κλασικού παραμυθιού του Ε.Τ.Α Χόφμαν, στο οποίο
πρωταγωνιστούν η τιμή, η οικογένεια και… η περιπέτεια.
Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Νονός Ντρόσελμάγερ εμφανίζεται με δώρα πανέμορφα και
μαγικά για τα μικρά βαφτιστήρια του. Κομψές μπαλαρίνες,
ένα δέντρο-θαυμάτων, όμορφα βιβλία, ένα εντυπωσιακό
κάστρο και μια όμορφη κούκλα καρυοθραύστη. Η Μαίρη
ερωτεύεται αυτή τη γοητευτική κούκλα και θέλει να αναλάβει
τη φροντίδα της. Ωστόσο, όταν το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα,
κάτι απίστευτο συμβαίνει σ’ αυτές τις χειροποίητες κούκλες...
ζωντανεύουν, η μια μετά την άλλη. Η Μαίρη παρασύρεται
σ’ ένα απίστευτο ταξίδι με τον Καρυοθραύστη, σε τούτη τη
μαγική κλασική ιστορία του Ε.Τ.Α. Χόφμαν.
29436 | 978-960-547-396-9 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 25x25 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 56 | Λ.T.: 13,90€
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Παραμύθια - Ιστορίες 4+

Μόνος στο σπίτι
Η κλασική εικονογραφημένη ιστορία
βασισμένη στην ιστορία του John Hughes
Κείμενα: John Hughes | Εικόνες: Kim Smith
Στα οκτώ του, ο Κεβιν Μακάλιστερ ευχήθηκε να εξαφανιστεί
η οικογένειά του. Δεν περίμενε ποτέ πως η ευχή του θα
πραγματοποιόταν!
Η κλασική ταινία που όλοι αγαπήσαμε, τώρα σε ένα
εικονογραφημένο βιβλίο για όλη την οικογένεια – γεμάτο με
σκουντούφληδες κλέφτες, μεγαλοφυείς τρομερές παγίδες και
ένα μικρό αγόρι, τον Κέβιν, που αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον
εαυτό του ολομόναχο. Θα κρατήσει τους κακοποιούς μακριά από
το σπίτι του; Και η οικογένειά του; Θα γυρίσει πίσω έγκαιρα για τα
Χριστούγεννα;
29437 | 978-960-547-398-3 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 23,5x28,5 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 48 | Λ.T.: 12,90€
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Παραμύθια - Ιστορίες 4+

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
του κυρίου Γουίλομπι
Ένα κλασικό εικονογραφημένο βιβλίο που μας μιλάει για όλη τη
χαρά που μπορεί να φέρει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο!
Κείμενα - Εικόνες: Robert Barry
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του κυρίου Γουίλομπι ήρθε με κούριερ.
Ολόκληρο και φρέσκο και γυαλιστερό και πράσινο. Το μεγαλύτερο
δέντρο που είχε δει ποτέ του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το
χριστουγεννιάτικο δέντρο του κυρίου Γουίλομπι είναι τόσο
ψηλό που δεν μπορεί να σταθεί ίσιο στο σαλόνι του σπιτιού του.
Ο κύριος Γουίλομπι ζητά από τον μπάτλερ του να κόψει την
κορυφή του δέντρου. Τι θα συμβεί με αυτή; Πού θα καταλήξει για
τα Χριστούγεννα; Πάρτε στην αγκαλιά σας αυτή την ιστορία και
ακολουθήστε τη μέσα σε ένα δάσος γεμάτο φιλικά ζωάκια που θα
μοιραστούν τη χαρά του κυρίου Γουίλομπι.
Η μαγευτική κλασική ιστορία διακοπών του Ρόμπερτ Μπάρι,
για πρώτη φορά με έντονα χρώματα, θα γεμίσει τις καρδιές των
αναγνωστών.
29438 | 978-960-547-518-5 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28,5 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες 40 | Λ.T.: 11,90€
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Μεταφορά σε απλούστερη γλώσσα: Kαίτη Xιωτέλλη
Αυτή η εικονογραφηµένη πολυτελής έκδοση έχει στόχο να
γνωρίσουν και οι νεότερες γενιές τον µεγάλο Σκιαθίτη συγγραφέα.
Να σκύβει κανείς πάνω σε κάποια διηγήματα του Παπαδιαμάντη και
να προσπαθεί, ακόμα μια φορά, να τα κάνει προσιτά στις νεότερες
γενιές, είναι ένα εγχείρημα ιδιαίτερα λεπτό, με ποικίλες παγίδες
στην πραγματοποίησή του, αλλά και με πλούσια ανταμοιβή από την
προσέγγιση του θησαυρού που κρύβεται στη γραφή και στην ψυχή
του μεγάλου δημιουργού τους. Είναι πραγματικά εκπληκτική η
ανθεκτικότητα των παπαδιαμαντικών κειμένων στις πολλαπλές και
λεπτομερειακές αναγνώσεις, όσες χρειάζονται για να καταπιαστεί
κανείς με τη μεταφορά τους σε απλούστερη γλώσσα. Όχι μόνο
κρατούν πάντα και κάποια έκπληξη για τον αναγνώστη στη χρήση
των λέξεων, στην πλοκή του λόγου, στην παραστατική δύναμη που
ζωντανεύει τοπία, χαρακτήρες και γεγονότα με τρόπο ανεξάλειπτο,
αλλά διατηρούν και τη συναισθηματική τους φόρτιση αναλλοίωτη,
μονολότι αυτή κατορθώνεται με τα πιο απλά και λιτά μέσα, ή ίσως
ακριβώς γι' αυτό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:Φτωχός Άγιος, Η Μαυρομαντηλού,
Το σπιτάκι στο λιβάδι, Γουτού Γουπατού,
Τ’ αγνάντεμα, Το θαύμα της Καισαριανής,
Η χήρα του Νεομάρτυρος,Τα λιμανάκια.
29502 | 978-960-547-029-6 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες 136 | Λ.T.: 11,90€
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Παπαδιαμάντης 9+

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα

ΜΜΑΤΩ

Συλλογές Ιστοριών 4+
Μαγικά Χριστούγεννα με τον Άντερσεν
Πέντε μοναδικά παραμύθια
Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
Υπάρχει άνθρωπος -μικρός ή μεγάλος- που να μην ξέρει τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν; Υπάρχει άνθρωπος -νέος ή γέροςπου κάποτε να μην έχει διαβάσει έστω κι ένα του παραμύθι; Λοιπόν, σε αυτό εδώ το βιβλίο, ο καθένας -μικρός ή μεγάλος,
νέος ή γέρος- που έχει αγαπήσει τις ιστορίες του μεγάλου αυτού συγγραφέα, θα βρει παραμύθια και γνωστά και άγνωστα.
Όλα τους να φωτίζουν με τρόπο ευαίσθητο όσο και πρωτότυπο τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
29434 | 978-960-547-319-8 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x27,5 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες 64 | Λ.T.: 6,90€

Οι πρώτες μου αγαπημένες ιστορίες για τα Χριστούγεννα
Πέντε χριστουγεννιάτικες ιστορίες που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 4 έως
8 χρόνων. Η θαυμάσια εικονογράφηση και οι όμορφες ιστορίες είναι σίγουρο ότι θα
ενθουσιάσουν τα παιδιά κάνοντάς τα να χαρούν ακόμα περισσότερο τις μέρες των
Χριστουγέννων.
23151 | 978-960-422-982-6 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x27,5 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 64 | Λ.T.: 6,90€

10 Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά παραμύθια
Εικόνες: Eύα Καραντινού
Zώα του δάσους, άγγελοι, καλικάντζαροι, βασιλιάδες και φτωχοί, όλοι μαζί σε μια
ονειρεμένη συλλογή ελληνικών παραδοσιακών παραμυθιών για τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά.
23253 | 978-960-547-027-2 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x27,5 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 56 | Λ.T.: 6,50€
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Κλασικά Παραμύθια σε τεύχη 3+

Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Κείμενα: Τσαρλς Ντίκενς | Εικόνες: Εύα Καραντινού
O Σκρουτζ είναι ένας τσιγκούνης και γκρινιάρης γέροντας που ζει μόνος του. Δεν
τον νοιάζει τίποτε άλλο, παρά πώς θα εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα. Kάποια
κρύα νύχτα του χειμώνα, όμως, παραμονή Xριστουγέννων, συμβαίνει κάτι που θα
αλλάξει όχι μόνο την καρδιά, αλλά και τη ζωή. Tρία πνεύματα, του Παρελθόντος, του
Παρόντος, και του Mέλλοντος, αναλαμβάνουν, με τον δικό τους τρόπο,να τον κάνουν να
συνειδητοποιήσει ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι τα πλούτη, αλλά η
αγάπη, η συμπόνοια και η ανθρώπινη παρουσία...
22152 | 978-960-422-579-8 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 24x31 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 2,10€

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Κείμενα: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Η αγαπημένη και τόσο τρυφερή, χριστουγεννιάτικη ιστορία του διάσημου παραμυθά Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν θα συγκινεί πάντα μικρούς και μεγάλους δίνοντάς τους το μήνυμα ότι
είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου ό,τι μπορείς.
22151 | 978-960-422-578-1 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 24x31 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 2,10€

Με αγάπη από τον Αη Βασίλη
Κείμενα: Jackman Diane | Εικόνες: Guille Gill
Μια πρωτοχρονιάτικη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Αη Βασίλη που προσπαθεί να δώσει
χαρά σ’ όλα τα παιδιά, μοιράζοντάς τους δώρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς...
22153 | 978-960-422-580-4 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 24x31 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 2,10€

Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα
Κείμενα - Εικόνες: Guille Gill
Μια τρυφερή ιστορία που μιλάει για τη σημαντικότητα της προσφοράς στη φιλία. Ο Τίνκερ,
το σκιουράκι, περνά τα ωραιότερα Xριστούγεννα γιατί ανακαλύπτει το πόσο τον αγαπούν
οι φίλοι του, που θέλουν να τον βλέπουν χαρούμενο και ευτυχισμένο.
22154 | 978-960-422-581-1 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 24x31 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 2,10€

ε
σαν πατρόν και φτιάξ
Χρησιμοποίησέ τα
τους χάντρες
ι σου τα στολίδια.
νια. Κόλλησε πάνω
Κόψε με το ψαλίδ
σε χρωματιστά χαρτό
ή ρύζι.
κι άλλα στολίδια πάνω λάκια, βαμβάκι, αλουμινόχαρτο, φακές
κουρε
ιά,
κουμπ
και

22565 | 978-960-547-537-6

22564 | 978-960-547-536-9
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Δύο πολύχρωμα βιβλία για την περίοδο των γιορτών -και όχι μόνο- που θα χαρίσουν
στους μικρούς μας φίλους όμορφες και δημιουργικές στιγμές. Κάθε βιβλίο περιέχει μία
τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία, ήθη και έθιμα του λαού μας, τα κάλαντα, σελίδες
για χρωμάτισμα, δραστηριότητες και πατρόν.
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Εικονογράφηση: Έγχρωμη | Σχήμα: 24,5x25 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες 56 | Λ.T.: 5,90€
Ένωσε τις τελίτσες για να συμπληρώσεις την εικόνα
και μετά χρωμάτισέ την.

Τα δικά μου Χριστούγεννα

28

Ήθη και έθιμα απ’ όλη την Ελλάδα • Δραστηριότητες
Κείμενα - Εικόνες: Eύα Καραντινού
Ένα μοναδικό βιβλίο με ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πληροφορίες και κάλαντα απ' όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο. Το βιβλίο περιέχει και κάποιες δραστηριότητες που θα χαρούν
ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι. Ένα ξεχωριστό δώρο που δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς
αναγνώστες να μάθουν για τις παραδόσεις του τόπου μας και τη σημαντικότητα της
διατήρησής τους.
21930 | 978-960-547-028-9 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x27,5 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 24 | Λ.T.: 3,80€

Tα πρώτα Χριστούγεννα

Για μικρά παιδιά 3+

Tρίγωνα Kάλαντα

50 Χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες
Για αγόρια και κορίτσια
22563 | 978-960-547-318-1

Κάλαντα - Δραστηριότητες
Παραδόσεις
29321 | 978-960-422-733-4

Η γέννηση του Χριστού

Βιβλία με δώρο CD 3+

Με αυτοκόλλητα

Ιστορίες-Παραμύθια 3+

22255 | 978-960-547-026-5

Βιβλία Γνώσεων & Δραστηριοτήτων 4+

ΓΙΟΥΠΙ! Ήρθαν τα Χριστουγέννα στο Προνήπιο
ΓΙΟΥΠΙ! Ήρθαν τα Χριστουγέννα στο Νηπιαγωγείο

Σχήμα: 21x27,5 | Eξώφυλλο: Μαλακό
Σελ.: 16 | Λ.T.: 1,50€

Σχήμα: 24χ31 | Eξώφυλλο: Μαλακό
Σελ.:16 | Λ.T.: 4,99€

Σχήμα: 21x27,5 | Eξώφυλλο: Μαλακό
Σελ.: 32 | Λ.T.: 3,50€
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Nπλοκ Δραστηριοτήτων 4+
ΠΡ
ΟΣ
ΩΡ
ΙΝ
ΟΕ
ΞΩ
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ΛΛ
Ο

ΠΡ
ΟΣ
ΩΡ
ΙΝ
ΟΕ
ΞΩ
ΦΥ
ΛΛ
Ο
27324 | 978-960-547-419-5

27325 | 978-960-547-420-1

Μαγικές δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα
Μαγικές δραστηριότητες με τον Αη Βασίλη
Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης
Δύο εύχρηστα βιβλία-μπλοκ για χρωμάτισμα, με αυτοκόλλητα, που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με θέματα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που θα ψυχαγωγήσουν ιδιαίτερα τους μικρούς
μας φίλους, συντελώντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του συντονισμού χεριών-ματιών.
Εικονογράφηση: Έγχρωμη | Eξώφυλλο: Μαλακό
Σχήμα: 16,5x24 | Σελ.: 48 | Λ.T.: 3,99€

Δραστηριοτήτων 4+

To πρώτο μου βιβλίο Δραστηριοτήτων
με Αυτοκόλλητα για τους Δεινόσαυρους
Βρες τις διαφορές, χρωμάτισε τις εικόνες, κόλλησε τα αυτοκόλλητα και
λύσε τους γρίφους σ’ αυτό το διασκεδαστικό βιβλίο δραστηριοτήτων για
τους δεινόσαυρους!
23409 | 978-960-547-378-5 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 3,90€

12

Δραστηριοτήτων 4+

To πρώτο μου βιβλίο Δραστηριοτήτων
με Αυτοκόλλητα για την Εξοχή
Βρες τις διαφορές, χρωμάτισε τις εικόνες, κόλλησε τα αυτοκόλλητα και
λύσε τους γρίφους σ’ αυτό το διασκεδαστικό βιβλίο δραστηριοτήτων για την
εξοχή!
23408 | 978-960-547-377-8 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 16 | Λ.T.: 3,90€

Διασκεδαστικά Παιχνίδια Λογικής
Έξυπνες Δραστηριότητες για μικρά παιδιά με μεγάλα μυαλά
Χρησιμοποίησε τη λογική σου για να βρεις τις σωστές απαντήσεις στις
διασκεδαστικές δραστηριότητες αυτού του βιβλίου. Ακολούθησε τα μοτίβα
με αριθμούς, μάντεψε τι θα συμβεί στη συνέχεια, κύκλωσε τις σωστές
απαντήσεις και συμπλήρωσε τις τελείες.
23412 | 978-960-547-379-2 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 32 | Λ.T.: 4,20€

Τα μικρά Σαΐνια

Ακονίζω το μυαλό μου με διασκεδαστικές δραστηριότητες
Χρησιμοποίησε το μυαλό σου με κάθε τρόπο σ’ αυτό το διασκεδαστικό
βιβλίο που είναι γεμάτο προκλήσεις. Βρες τις διαφορές, τον σωστό δρόμο
στους λαβύρινθους, ακολούθησε τα αριθμητικά μοτίβα, κύκλωσε τη σωστή
απάντηση, δοκίμασε τη μνήμη σου και άλλα πολλά που θα βρεις σ’ αυτό το
ευχάριστο βιβλίο.
23413 | 978-960-547-380-8 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21,5x28 | Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 32 | Λ.T.: 4,20€
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Graphic Novels / Κομικς 8+

InvestiGATORS Oι Σούπερ Πράκτορες
Κείμενα: John Patric Green | Eικονογράφηση: Shane McG

Δύο σούπερ Πράκτορες Αλιγάτορες ταξιδεύουν μέσα
από υπονόμους και μάχονται τις δυνάμεις του κακού.

Ο ΜΑΝΓΚΟ και ο ΜΠΡΑΣ είναι οι INVESTIGATORS: πράκτορες της
Κ.Ο.Μ.ΠΡΑ.* Έχουν αδυναμία στους υπονόμους και είναι ο φόβος και ο
τρόμος για τους κακοποιούς! Με τα Πανίσχυρα Οπλισμένα Αμάνικά τους
και τις πολυδοκιμασμένες τεχνικές τους, οι Investigators αναλαμβάνουν
υποθέσεις ως μυστικοί πράκτορες. Σ’ αυτήν την αποστολή τους βυθίζονται
σε ένα νέο μυστήριο –και σε ένα ΜΕΓΑΛΟ χάος– γεμάτο περιπέτειες.
* (Καταπληκτική Ομάδα Μυστικών Πρακτόρων)

22829 | 978-960-547-625-0 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 14,5x22 | Σκληρό εξώφυλλο | Σελ.: 216 | Λ.T.: 14,90€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ

Τίμυ Τόμπσον Η κληρονομιά του εφευρέτη
Κείμενα: J. Ι. Wagner | Eικονογράφηση: J. G. Ratti

Βρες τα στοιχεία που κρύβονται μέσα στην ιστορία και στις
εικόνες και εξιχνίασε το μυστήριο μαζί με τους ήρωές μας!
Ένας παγκοσμίου φήμης εφευρέτης εξαφανίζεται κάτω από μυστηριώδεις
συνθήκες. Αφήνει όμως πίσω του ίχνη και στοιχεία που οδηγούν σε ένα
καλά κρυμμένο μυστικό. Το ρολόι σ' αυτή την κούρσα ανακάλυψης του
κρυμμένου μυστικού μετράει αντίστροφα. Ο Τίμυ Τόμπσον παρέα με τους
αγαπημένους του φίλους ελπίζουν να προλάβουν να αποκαλύψουν και να
διασώσουν την κληρονομιά του εφευρέτη. Την ίδια στιγμή ένας παλαιός,
πανίσχυρος και αδίστακτος εχθρός κάνει ξανά την εμφάνισή του. Είναι
έτοιμος να κάνει τα πάντα για να φτάσει εκείνος πρώτος στο μυστικό.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ

Μία σειρά που θα «σηκώσει» τα παιδιά από τις οθόνες!
22841 | 978-960-547-626-7 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 14,5x22 | Σκληρό εξώφυλλο | Σελ.: 192 | Λ.T.: 14,90€
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Ενηλίωκων / Αυτογνωσία - Γλώσσα

Aπαιτείται πολύς χρόνος
για να γίνεις νέος
Νίκος Μιχαλόπουλος
Κάθε φορά που ευχόμαστε σε κάποιον «Χρόνια Πολλά»,
εννοούμε να μπορέσει να μεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο.
Κι όμως κάνουμε τα πάντα, όταν αυτό συμβαίνει, να
προσπαθούμε να το κρύψουμε. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
Εκπαιδευόμαστε από μικρά παιδιά να είμαστε οι πρώτοι που
θα κάνουμε κάτι. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πως το σημαντικό
είναι να είσαι ο τελευταίος που κάνει κάτι. Εννοώ, σε χρονική
σειρά. Εννοώ, τη στιγμή που εσύ θα είσαι έτοιμος, ανεξάρτητα
από την ηλικία σου, να ζήσεις ό,τι κι αν είναι αυτό που μπορεί
να γεμίσει την ψυχή σου και να σε κάνει πάλι να ονειρευτείς,
να επιθυμήσεις, να βάλεις στόχους, να κρατήσεις τον εαυτό
σου σε τέτοιο επίπεδο, διανοητικό, ψυχικό, σωματικό, ώστε
να μπορείς να τον βλέπεις μέσα σε αυτά τα όνειρα.
Άλλωστε, στα είκοσι πέντε μας όλοι έχουμε κάποιο ταλέντο.
Το δύσκολο είναι αυτό το ταλέντο να το έχουμε στα πενήντα,
στα εξήντα, στα ογδόντα πέντε, και, γιατί όχι, στα εκατό. Και
μεγαλύτερο ταλέντο απ’ το να ζούμε και να εξελισσόμαστε δεν
υπάρχει.
30259 | 978-960-547-418-8 | Σχήμα: 14x20,5
Εξώφυλλο: Μαλακό με αυτιά | Σελ.: 264

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Με τις ευχές μας!
Tι και γιατί ευχόμαστε σε κάθε περίσταση
Βασίλης Μαλισιόβας - Πέτρος Δημητρακόπουλος
Όλα χωρούν σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το «γενναιόδωρο
κουτί» των ευχών. Όποια σελίδα κι αν ξεφυλλίσεις, σε
όποιο σημείο ή «γωνιά» κι αν πέσει βιαστικά το βλέμμα,
μια ευχή θα λάμψει, φωτίζοντας και ανακαλώντας μια
βιωμένη προσωπική στιγμή της ζωής. Με μια τέτοια
ωραιότατη συλλογή «περιστασιακών» ευχών ανά χείρας,
κάθε αναγνώστης/τρια δεν μαθαίνει μόνο «τα των ευχών»,
αλλά ξαναζεί τη ζωή του/της μέσα από αυτές. Η γλώσσα
βεβαίως είναι και βίωμα, είναι και ανάμνηση, και ειδικώς
οι ευχές, όπως πάλι επισημαίνουν οι συγγραφείς, ωσάν
να περιέχουν μια μαγική μεταμορφωτική δύναμη, τείνουν
να διαδραματίζουν τον ρόλο «λεκτικών πράξεων», «να
δημιουργούν πραγματικότητα διά του λόγου τους». Πες
μιαν ευχή κι έγινε, όπως θα έλεγε περίπου και ένα γνωστό
τραγουδάκι. Πέραν του ότι πολλές ευχές, ειδικώς στις
ευχάριστες στιγμές της ζωής, εκφέρονται και τραγουδιστά,
αντηχούν δηλαδή ως ευάρεστη και καλόηχη «επωδός»,
διαμορφώνοντας την επιθυμητή ατμόσφαιρα για ευχομένους
και αντευχομένους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

30814 | 978-960-547-415-7 | Σχήμα: 14x20,5
Εξώφυλλο: Μαλακό με αυτιά | Σελ.: 192
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Παγκόσμια Λογοτεχνία

Η εξουσία του σκύλου
«Συναρπαστικό και γεμάτο ένταση...
η λογοτεχνία στα καλύτερά της»
Thomas Savage | Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων
Η Eξουσία του Σκύλου σηματοδοτεί την επιστροφή μιας
από τις πιο δυνατές και ξεχωριστές φωνές της λογοτεχνίας.
Κεντρικοί ήρωες δυο αδέλφια - και μια γυναίκα και ένα
αγόρι, μάνα και γιος, που η άφιξή τους στο ράντσο των δυο
αδελφών κλονίζει μια ήδη εύθραυστη γαλήνη. Από την πρώτη
εντυπωσιακή παράγραφο έως την τελευταία λέξη, η φωνή
του Τόμας Σάβατζ –και το έντονο πάθος και η σκληρότητα των
χαρακτήρων του– αιχμαλωτίζει τον αναγνώστη του.
«Συναρπαστικό και γεμάτο ένταση…η λογοτεχνία στις
καλύτερες στιγμές της». Άννι Πρου
«Ο Τόμας Σάβατζ είναι πραγματικά σημαντικός συγγραφέας…
ένας αριστοτεχνικός μυθιστοριογράφος». Τζόναθαν Γιάρντλεϊ,
Ουάσινγκτον Ποστ Μποοκ Γουόρλντ
«Η Εξουσία του Σκύλου προσφέρει τόσο μεγάλη ευχαρίστηση
στον αναγνώστη, ώστε θα του συγχωρεθεί αν δεν αντιληφθεί
με την πρώτη ματιά πως το συγκεκριμένο μυθιστόρημα
εμπεριέχει τα πιο σημαντικά θέματα - ανάμεσά τους, τη
δυναμική της οικογένειας, τη διαφορετικότητα της αγάπης και
το ήθος της Αμερικάνικης Δύσης. Για να το θέσουμε πιο απλά,
Η Εξουσία του Σκύλου είναι αριστούργημα». Λάρι Γουάτσον,
συγγραφέας των Μοντάνα 1948 και Δικαιοσύνη.
30109 | 978-960-547-529-3 | Σχήμα: 14x20,5
Εξώφυλλο: Μαλακό με αυτιά | Σελ.: 400 | Λ.T.: 16,90€

Αυτοβελτίωση

Γίνε η αλλαγή που εσύ επιθυμείς...
Μαθήματα ζωής μέσα από γνωμικά,
αποσπάσματα κειμένων, στοχασμούς και
ποιήματα «μεγάλων» ανθρώπων...
Δήμητρα Παπαδημητρίου
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλει να
περάσει αυτό το βιβλίο μέσα από αποφθέγματα,
αποσπάσματα κειμένων, στοχασμούς και
ποιήματα γραμμένα και ειπωμένα από μεγάλους
συγγραφείς και προσωπικότητες.
30816 | 978-960-547-517-8 | Σχήμα: 14x20,5
Eξώφυλλο: Μαλακό | Σελ.: 296 | Λ.T.: 13,90€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ
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