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Σε αυτά τα βιβλία ο συγγραφέας αφηγείται απίστευτες
ιστορίες που του τις διηγήθηκαν παιδιά.
Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης τις επεξεργάστηκε και
ο Σωτήρης Μητρούσης τις εικονογράφησε χωρίς
να αφαιρεθεί η ουσία της κάθε ιστορίας.
Το χιούμορ και η γνώση από το πάθημα που γίνεται
μάθημα, συντελούν στην απολαυστική ανάγνωση
ακόμα και από ενήλικες....

Ώστε έτσι, ε; 8+
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Σωτήρης Μητρούσης
13x19.5 • Σελ.: 192
23815 • 978-960-547-272-6

Οι ιστορίες μας γέμισαν και
τρίτο μπλοκάκι!
Απίστευτο; Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι και τόσο
€ ,80
απίστευτο…
Αφού όλο φάρσες και γκάφες
σκεφτόμαστε.
Όπως με την τρομακτική ιστορία στη φωτιά, τη λεμονάδα
στον αγιασμό, το μπουγέλο, το στενό βρακί του Στέλιου, την
τέλεια κρυψώνα διαγωνισμάτων, τις τούμπες με τα ποδήλατα, τα «πριτς» του Νταλίκα, τα αυγά που πέσανε από το
ψυγείο και το μουσείο που μας πέταξαν έξω...

10

KARTUFO | Το επιτραπέζιο ενός UFO

O αγαπημένος ήρωας των παιδιών της σειράς έγινε επιτραπέζιο παιχνίδι!!!
Παίξε και τα 4 παιχνίδια με τους φίλους σου
και γίνε ο Πρωταθλητής! • 2 έως 6 παίκτες
Διάστάσεις ταμπλό: 43x43
4068 • 5200392340684

15,00

€

Με τους αγαπημένους ήρωες της σειράς UFO
Σούπερ Kartufo • KartufoΕξπρές: Παίξε στο σπίτι με
τα ταμπλό. Ο πιο γρήγορος κερδίζει! • Kartufo«Τρελά
Χρώματα» • Kartufo«Εκδρομή»: Πάρε μαζί σου τις
κάρτες και παίξε με τους φίλους σου.
Περιέχει: 104 κάρτες • 2 ταμπλό • 6 πιόνια με ήρωες • οδηγίες

Ta aπίστευτα κατορθώματά μου! 8+
Γιώργος Κωνσταντινίδης • Σωτήρης Μητρούσης
13x19.5 • Σελ.: 192

23811 • 978-960-547-125-5

Mπλοκάκι μου,
• Έκανα τάκλιν στον προπονητή μου...
• Μπουγέλωσα τον διευθυντή του σχολείου...
• Έπεσα σε μια μπανιέρα γεμάτη καυτό
νερό...
• Τράκαρα στην μπασκέτα
της αυλής...
• Πέταξα τη σακούλα των σκουπιδιών
στο απέναντι μπαλκόνι...
• Αντέγραφα σε διαγώνισμα και πήρα
μηδέν...
• Κούρεψα την κόρη της γειτόνισσας...
• Μου τη δίνουν τα σπασικλάκια...

Kάτι συμβαίνει εδώ!

10,80

€

8+

Γιώργος Κωνσταντινίδης
Σωτήρης Μητρούσης
13x19.5 • Σελ.: 188
23813 • 978-960-547-184-2

Ούφο: Τέλεια! Γέμισε και το
δεύτερο μπλοκάκι μου με
τις απίστευτες ιστορίες μας!
Στέλιος: Έγραψες, για τη Νεφέλη;
• Για τις σαΐτες που πετάς στον Αντώνη;
• Που βάψαμε κόκκινη την τσάντα της κυρίας;
• Για το πείραμα με το παπούτσι μου;
• Που μας κυνηγούσε ο τσοπάνης με τα πρόβατα;
• Για τον μαξιλαροπόλεμο;
• Για το μπλέξιμό μας, έγραψες;

10,80

€

Ούφο: Τα έγραψα όλα, και φυσικά και για το μυστήριο. Τη λύση του όμως έκανα πως την
ξέχασα και δεν την έγραψα. Ας κάνουν κάτι και οι αναγνώστες!!!!

1η
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8+
Ζήσε μια συγκλονιστική περιπέτεια με την Έιμι
και τον Νταν Kέιχιλ, μέσα από τα διαδραστικά βιβλία
μυστηρίου και περιπέτειας, της σειράς Τα 39 Στοιχεία
EIΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;
Μετάφραση: Μαίρη Αγγελίδου

13,90

€

Νο1

Οι Κέιχιλ είναι η πιο ισχυρή
οικογένεια στον κόσμο. Παρ’
όλα αυτά, η οικογένεια είναι
διασκορπισμένη και η πηγή της
δύναμής της έχει χαθεί. Στη
διαθήκη της η Γκρέις Κέιχιλ
δίνει στους κληρονόμους της
μια επιλογή: να πάρουν ένα
εκατομμύριο δολάρια ή ένα
στοιχείο. Ένας αγώνας δρόμου
αρχίζει με πρωταγωνιστές τη
δεκατετράχρονη Έιμι Κέιχιλ και
τον εντεκάχρονο αδερφό της,
Νταν.

Ο κλέφτης
των σπαθιών
Σελ.: 232 • 22812 • 978-960-422-856-0

Σελ.: 200 • 22813 • 978-960-422-867-6

Η φάλτσα νότα
Σελ.: 288 • 22811 • 978-960-422-830-0

Ο λαβύρινθος
των σκελετών

Σχήμα σειράς: 13χ19.5

12,90

€

Νο2

Η Έιμι με τον αδερφό της,
Νταν, διαπιστώνουν με έκπληξη πως έχουν αφήσει πίσω
τους τούς ανταγωνιστές τους.
Η έρευνά τους τούς οδηγεί
στη Βιέννη, όπου και καταφέρνουν ν’ αποκτήσουν μια κωδικοποιημένη παρτιτούρα του
Μότσαρτ. Αυτή περιέχει το
κλειδί για το επόμενο στοιχείο.

12,90

€

Νο3

Ένας κανόνας μόνο υπάρχει
στον αγώνα για τα 39 στοιχεία:
ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ
ΚΑΝΕΝΑΝ. Μα όταν το κυνήγι
οδηγεί τη δεκατετράχρονη Έιμι
Κέιχιλ και τον μικρότερο αδερφό της, Νταν, στην Ιαπωνία, η
μόνη τους ελπίδα να βρουν το
τρίτο στοιχείο δείχνει να είναι η
συμμαχία με τον αναξιόπιστο
θείο τους Άλιστερ Ω.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μπες στο www.the39clues.gr
και ανακάλυψε τα υπόλοιπα κρυμμένα στοιχεία

Νο4

Προδομένοι από τα ξαδέρφια
τους, εγκαταλελειμμένοι από
τον θείο τους, με αβέβαιες και
ασαφείς οδηγίες στα χέρια
τους, η δεκατετράχρονη Έιμι
και ο μικρότερος αδερφός
της, ο Νταν, αποφασίζουν να
πάνε στην Αίγυπτο κυνηγώντας
τα 39 στοιχεία. Φτάνοντας,
όμως, βρίσκουν μια έκπληξη
να τους περιμένει - ένα μήνυμα από τη νεκρή γιαγιά τους,
την Γκρέις.

12,90

€

Νο5

Ένα παράξενο τηλεγράφημα
τραβάει την Έιμι και τον Νταν
στα βάθη της Ρωσίας. Με την
υπογραφή ΝΡΡ το τηλεγράφημα τους σπρώχνει ν’ ανακαλύψουν έναν θησαυρό κλεμμένο
από τους Ναζί, και την αλήθεια
πίσω από τη δολοφονία της
οικογένειας του τελευταίου τσάρου. Πολύ σύντομα το κυνήγι
του θησαυρού αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με παγίδα.

Σελ.: 280 • 22816 • 978-960-422-293-3

Σελ.: 248 • 22814 • 978-960-422-882-9

12,90

€

Βαθιά στα έγκατα
της γης
Σελ.: 214 • 22815 • 978-960-422-912-3

Ο μαύρος κύκλος

Το μυστικό
των αγαλμάτων

13,90

€

Νο6

Τα δύο αδέλφια ταξιδεύουν
στις έρημες περιοχές της
Αυστραλίας για ν’ ανακαλύψουν τι ήξεραν η μαμά και ο
μπαμπάς τους σχετικά με το
κυνήγι των 39 στοιχείων.
Ακολουθώντας όμως τ’ αχνάρια των γονιών τους, η Έιμι
αρχίζει να θυμάται την τρομερή
νύχτα του θανάτου τους... κι
αυτά που θυμάται δεν θέλει να
τα μοιραστεί με κανέναν... ούτε
καν με τον αδερφό της.

Σελ.: 392 • 22820 • 978-960-422-995-6

Το κυνήγι των 39 στοιχείων,
έχει κουράσει πολύ τη δεκατετράχρονη Έιμι και τον αδερφό
της, Νταν. Μόλις είδαν μια
γυναίκα να πεθαίνει. Τους
καταζητεί η αστυνομία της
Ινδονησίας. Είναι παγιδευμένοι
σ’ ένα νησί μαζί μ’ έναν άντρα
που ξέρει πολλά για τον θάνατο
των γονιών τους. Και μια τροπική καταιγίδα πλησιάζει.

14,90

12,90

Σελ.: 248 • 22819 • 978-960-422-986-4

13,90

€

Νο7

€

Νο8

Μια συγκλονιστική ανακάλυψη
για τους γονείς τους κάνει την
Έιμι και τον Νταν ν’ αμφιβάλλουν πια για όλα όσα θεωρούσαν βέβαια. Πρώτη φορά τα
δυο αδέρφια τσακώνονται.
Όταν ο Νταν εξαφανίζεται σε
μια χώρα με πάνω από ένα
δισεκατομμύριο κατοίκους, η
Έιμι βρίσκεται αντιμέτωπη μ’
ένα τρομερό δίλημμα: να αναζητήσει το επόμενο στοιχείο, ή
να ψάξει τον αδερφό της;

Νο9

Η σκιά του μαυροντυμένου
άντρα ακολουθεί την Έιμι και τον
Νταν, από την αρχή του κυνηγιού για τα 39 Στοιχεία. Η Έιμι
και ο Νταν ξέρουν πως ο μαυροντυμένος άντρας προσπάθησε να τους σκοτώσει. Ξέρουν ότι
είναι ένας Μαντριγκάλ, μέλος
της πιο κρυφής, της πιο τρομακτικής ομάδας απ’ όσες αγωνίζονται να συγκεντρώσουν τα
στοιχεία. Και ξέρουν κάτι
ακόμα...

Μέσα στο τούνελ
Η Έιμι και ο μικρός της αδερφός Νταν, έχουν το σχέδιό τους:
θέλουν να φέρουν σε πέρας το Κυνήγι των 39 Στοιχείων με
τους δικούς τους όρους. Αλλά... υπάρχει ένα τελευταίο, ένα
μοιραίο μυστικό, που οι Μαντριγκάλ δεν τους αποκάλυψαν. Ένα
μυστικό που θα μπορούσε να καταστρέψει για την Έιμι και για
τον Νταν -και για τον κόσμο ολόκληρο- τα πάντα...
Σελ.: 304 • 22821 • 978-960-547-086-9

€

Σελ.: 264 • 22818 • 978-960-422-975-8

13,90

Δελτίο θυέλλης

Ο κώδικας
του αυτοκράτορα
Σελ.: 264 • 22817 • 978-960-422-938-3

Η φιδοφωλιά

€

Νο10

Έρχονται οι Βέσπερ
Η δεκατετράχρονη Έιμι και ο μικρότερος αδερφός της Νταν
νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην παλιά τους
ζωή, αφού κατάφεραν να βρουν τα 39 στοιχεία που αποτελούσαν τη μυστική δύναμη των κλάδων της οικογένειάς
τους. Αλλά έκαναν λάθος. Πανίσχυροι εχθροί -οι Βέσπερπαραμονεύουν στις σκιές..

13,90

€

Νο11
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Σχήμα σειράς: 13χ19.5

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ: ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΕΣΠΕΡ!

8+

Ο Νταν και η Έιμι, νόμιζαν ότι το Κυνήγι των 39 Στοιχείων, που
οδηγούσε στην πηγή αυτής της απερίγραπτα μεγάλης δύναμης,
είχε τελειώσει και πως είχαν βγει νικητές. Μα είχαν κάνει λάθος.
Μια μυστηριώδης οργάνωση έχει απαγάγει μέλη της οικογένειας
Κέιχιλ – μια οργάνωση για την οποία δεν ξέρουν παρά μόνο το
όνομά της: Βέσπερ. Η Έιμι και ο Νταν έχουν ελάχιστες μέρες στη
διάθεσή τους για να φέρουν σε πέρας μια αλλόκοτη αποστολή·
αλλιώς οι δικοί τους, που βρίσκονται στα χέρια και στο έλεος του
εχθρού, θα πεθάνουν. Άραγε θα τα καταφέρουν;

13,90

€

12,90

€

Σελ.: 248 • 22823 • 978-960-547-189-7

Νο2 • Βασιλικά λύτρα

Σελ.: 280 • 22822 • 978-960-547-105-7

Νο1 • Η συνωμοσία της Μέδουσας

Όταν εφτά μέλη της οκογένειάς τους πέφτουν στα χέρια μιας επικίνδυνης οργάνωσης, γνωστής με το όνομα Βέσπερ, ο Νταν και
η Έιμι ορκίζονται ότι δεν θα σταματήσουν πριν ελευθερώσουν
τους ομήρους. Μα οι απαγωγείς ζητούν, ως λύτρα, το Αδύνατον
και το Ακατόρθωτο! Η Έιμι και ο Νταν έχουν περιθώριο λίγων
μόλις ημερών για να εντοπίσουν και να κλέψουν έναν αρχαίο
χάρτη. Μόνο που ο χάρτης αυτός έχει γίνει άφαντος πριν από
μισόν αιώνα και παραπάνω. Τα δυο αδέρφια ρίχνονται σε μια
απελπισμένη κούρσα αναζήτησης. Έναν αγώνα δρόμου, έναν
αγώνας ζωής και θανάτου, όπου το παραμικρό λαθεμένο βήμα
μπορεί να σημαίνει το τέλος κάποιου από τους ομήρους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 4 IOYNIOY

Νο3 • Μέσα στη νύχτα

ΕΑ
ΣΗ

ΔΟ

ΕΚ

Αυτή τη φορά, οι Βέσπερ το παράκαναν. Έχουν απαγάγει τον Άτικους, ένα αθώο εντεκάχρονο αγόρι, τον
μοναδικό φίλο του Νταν. Έτσι, η Έιμι και ο Νταν ρίχνονται στην πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους. Γιατί αν
δεν καταφέρουν να νικήσουν τους Βέσπερ, θα συμβεί κάτι που δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται… ο
Άτικους θα πεθάνει.

Ν
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Μετάφραση: Μαίρη Αγγελίδου

13,50

€

Mετάφραση: Μαίρη Αγγελίδου
12x18.5 • Σελ.: 336

8+

24901 • 978-960-547-188-0

Μέσα σε ένα καταφύγιο κρυμμένο καλά κάτω
από την πόλη, πέντε σούπερ προικισμένα παιδιά
σχεδιάζουν τολμηρές αποστολές ενάντια στους πιο ισχυρούς εγκληματίες του κόσμου.
Σαν σύγχρονοι «Ρομπέν των δασών» βρίσκουν τρόπο να αρπάζουν τα βρόμικα χρήματά τους και να τα δίνουν σε όσους τα έχουν ανάγκη.
Αλλά ο τελευταίος στόχος τους θα τα βάλει σε άσχημους μπελάδες. Ο Μπενίτο Ντελ
Σάρτο είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Άραγε «οι ανίκητοι πέντε» θα τα καταφέρουν;
Ασταμάτητη δράση, γεμάτη γκάτζετ. Το πρώτο βιβλίο μιας απίστευτης σειράς.

Αυτά τα σκανταλιάρικα παιδιά είναι ορμητικά σαν σίφουνες
και πιθανότατα, κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να τα
σταματήσει. Είναι οι Ρομπέν των Δασών της εποχής μας!

Ρεν
Ψηφιακό ψευδώνυμο:
νιφερ Τζένκινς
Αληθινό όνομα: Τζέ
Hλικία: 10
έσεις/μικροκλοπές
Ειδικότητα: μεταμφι
ιμο

Ψηφιακό ψευδώνυμο: Πανδώρα
Αληθινό όνομα: Σάρλοτ Κέιν
Ηλικία: 15
Ειδικότητα: επινόηση γκάτζετ
Φοβάται: τη φωτιά

Σλινκ
Ψηφιακό ψευδώνυμο:
Σμιθ
Αληθινό όνομα: Τομ
Hλικία: 12
τρέξιμο
και
ικά
οβατ
Ειδικότητα: ακρ
Φοβάται: τίποτα

Φοβάται: το πνίξ

νυμο: Όμπι
Ψηφιακό ψευδώ
νγκτον
Τζόζεφ Χάρλι
Αληθινό όνομα:
:
Ηλικία 14
ακολούθηση
κτρονική παρ αι
Ειδικότητα: ηλε
σέρνετ
οτε

Φοβάται: οτιδήπ

Ψηφιακό ψευδώνυμο: Αχιλλέας
Αληθινό όνομα: Τζακ Φέντον
Ηλικία: 15
Ειδικότητα: χάκερ
Φοβάται: το ύψος
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