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Ελεανόρ Πόρτερ

9

€ ,90
Β. 978-960-547-049-4

Τα βιβλία της «Πολυάννας»
αγαπήθηκαν όσο λίγα παιδικά
βιβλία. Η ιστορία της Πολυάννας,
που συγκινεί και εκπαιδεύει για
ένα καλύτερο αύριο, μικρούς και
μεγάλους, έχει ως κεντρικό
μήνυμα το μυστικό της
ανθρώπινης ευτυχίας μέσα από το
«Παιχνίδι της χαράς».

Ελεανόρ Πόρτερ

Η μικρούλα Πολυάννα μεγάλωσε.
Έχει αποκτήσει καινούριες
γνωριμίες, χωρίς ωστόσο να πάψει
να παίζει το αγαπημένο της
παιχνίδι. Τώρα είναι μια κοπέλα
αξιαγάπητη, γεμάτη ειλικρίνεια και
καλή θέληση, που ακτινοβολεί τη
χαρά και κάνει όλους γύρω της
ευτυχισμένους.

Ελίζαμπεθ Μπόρτον

9

€ ,90
Β. 978-960-547-050-0

9

€ ,90
Β. 978-960-547-091-3

... και η Πολυάννα παντρεύεται!
Κι είναι ευτυχισμένη γιατί αγαπάει
και την αγαπούν. Όμως οι
δυσκολίες της καθημερινής ζωής
είναι χίλιες δυο. Η Πολυάννα δεν
ξεχνά ποτέ το παιχνίδι της χαράς.
Συνεχίζει να το παίζει αλλά και να
το μαθαίνει σ’ όλους γύρω της.

9

€ ,90
Β. 978-960-547-092-0

Η Πολυάννα είναι μαμά τριών
παιδιών. Βέβαια η ζωή της δεν
είναι πάντα εύκολη και συχνά
δοκιμάζεται η αισιοδοξία της.
Η Πολυάννα όμως ξεπερνάει όλες
τις δυσκολίες, και κατορθώνει να
παραμείνει ευτυχισμένη μαμά και
ευτυχισμένη σύζυγος.

Σχήμα σειράς: 16x21 • Eξώφυλλο: Α. Σκληρό µε κουβερτούρα, Β. Μαλακό

10,90

€
B. 978-960-547-115-6

Η αναχώρηση του συζύγου της για
μια μακρινή αποστολή, αναγκάζει
την Πολυάννα να κερδίσει τη ζωή
της και τη ζωή των παιδιών της.
Η συνάντησή της μ’ έναν γιατρό
την προσανατολίζει σ’ έναν δρόμο
όπου θα έχει την ευκαιρία, άλλη
μια φορά, να εξυπηρετήσει τους
άλλους.

Μαρία Φον Τραπ

Γιοχάνα Σπύρι

8

€ ,90
B. 978-960-547-253-5

Όλα αλλάζουν στο σπίτι του
βαρόνου φον Τραπ, όταν έρχεται
ν’ αναλάβει τη φροντίδα της
οικογένειας η νεαρή δόκιμη
μοναχή, Μαρία Αυγούστα.
Η Μαρία μεταμορφώνει γρήγορα
το μελαγχολικό σπίτι του βαρόνου
σε μια κυψέλη μουσικής
δραστηριότητας.

Λ. Ίνγκαλς-Ουάιλντερ

9

€ ,90
B. 978-960-547-095-1

Η Χάιντι μεγαλώνει κοντά στον
παππού της, ψηλά σε μια πλαγιά
στις Άλπεις... Όταν αναγκάζεται
να μετακομίσει στη Φρανκφούρτη,
για να κρατάει συντροφιά στην
Κλάρα, η Χάιντι δεν βλέπει την
ώρα να γυρίσει ξανά πίσω στο
αγαπημένο της βουνό...

Λουίζα Μέι Άλκοτ

8

Η Μεγκ, η Μπεθ, η Τζο και η Έιμι,
οι κόρες του δόκτορος Μαρτς,
αγαπούν η μια την άλλη. Όμως,
ακόμα και οι πιο αγαπημένες
οικογένειες γνωρίζουν δύσκολες
στιγμές. Ευτυχώς, έχουν μια μητέρα,
που ξέρει να τις μαθαίνει ν’
ανακαλύπτουν την καλή πλευρά κάθε
πράγματος...

Τα βιβλία της σειράς «Μικρό σπίτι
στο λιβάδι» περιγράφουν τη ζωή
της Λόρας Ίνγκαλς-Ουάιλντερ.
Μέσα από τους τίτλους της
σειράς, η οικογένεια Ίνγκαλς
παρουσιάζεται μπροστά μας
ολοζώντανη, προσφέροντας
το καλύτερο πνεύμα της εποχής
των Αμερικανών πιονιέρων.

Π. Λ. Τράβερς

€ ,90
Β. 978-960-547-097-5

8

€ ,90
B. 978-960-547-119-4

9

€ ,90
Β. 978-960-547-093-7

Oι αδελφές Μαρτς είναι τώρα πια
κοπέλες. O πόλεμος τελείωσε,
ο δόκτωρ Μαρτς επέστρεψε στην
οικογένειά του και τις βρήκε
μεγαλωμένες, αλλά χωρίς να
έχουν χάσει τίποτε από τη
φρεσκάδα τους, την εξυπνάδα
τους, την επιθυμία τους να κάνουν
το καλό.

8

€ ,90
B. 978-960-547-113-2

Η Mαίρη Πόππινς ξέρει τη γλώσσα
των πουλιών και τη νύχτα
σκαρφαλώνει σε μια σκάλα, για να
κολλήσει αστέρια στον ουρανό.
H Tζέιν και ο Mίκαελ θυμώνουν,
καμιά φορά, μαζί της, κι όμως,
την αγαπούν. Ένα μεγάλο κλασικό
έργο που διδάσκει και ψυχαγωγεί
τα παιδιά.

Ιούλιος Βερν

13,90

€
Α. 978-960-422-417-3

Μυστήρια γεγονότα συμβαίνουν
στο Βερστ, ένα χωριό στα
Καρπάθια και οι χωρικοί πιστεύουν
ότι στο κάστρο έχει εγκατασταθεί
ο σατανάς. Ωστόσο, ο κόμης ντε
Τελέκ, που επισκέπτεται τυχαία
το χωριό, αποφασίζει να μπει
στο κάστρο για να διαλευκάνει
το μυστήριο.

10,90

Ο πλοίαρχος Νέμο,
απογοητευμένος από την
κοινωνική αδικία, ναυπηγεί ένα
περίεργο πλοίο, τον θρυλικό
«Ναυτίλο», που μπορούσε να πλέει
κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας και να βυθίζει με το
έμβολό του καράβια που
αρμένιζαν στους ωκεανούς.

8

€ ,90

€
B. 978-960-547-122-4

Β. 978-960-547-094-4

Το βλήμα της «Λέσχης
Τηλεβόλων» φεύγει για τη Σελήνη.
Οι τρεις άντρες που έχουν κλειστεί
μέσα, αντιμετωπίζουν διάφορα
απρόοπτα που κάνουν το ταξίδι
τους συναρπαστικό, κανείς τους
δεν δειλιάζει, όμως, ούτε για μια
στιγμή. Τέλος, το βλήμα θα
προσγειωθεί...

Ιούλιος Βερν

10,90

€
B. 978-960-547-114-9

Ο καθηγητής Φέργκιουσον,
φεύγει για να εξερευνήσει την
Αφρική μέσα σ’ ένα αερόστατο,
πιστεύοντας πως έτσι θα ’ταν
ασφαλής από κάθε κίνδυνο που
απειλούσε όσους διέσχιζαν με τα
πόδια τη μαύρη ήπειρο. Όμως,
το ταξίδι του θ’ αποδειχτεί μεγάλη
περιπέτεια.

10,90

O Μιχαήλ Στρογκόφ, παίρνει
εντολή να πάει στο Ιρκούτσκ και
να προειδοποιήσει τον αδελφό
του τσάρου για τα καταχθόνια
σχέδια του Oγκάρεφ. O Στρογκόφ
πέφτει στα χέρια του Oγκάρεφ, ο
οποίος τον τυφλώνει. Καταφέρνει,
τελικά, να φτάσει στο Ιρκούτσκ,
την ώρα που...

Σχήμα σειράς: 16x21 • Eξώφυλλο: Α. Σκληρό µε κουβερτούρα, Β. Μαλακό

8

€ ,90

€
Β. 978-960-547-058-6

B. 978-960-547-121-7

Τι είναι αυτός ο ήχος που
ξεχύνεται στον ουρανό; Χιλιάδες
τηλεσκόπια, κιάλια
παρακολουθούν άγρυπνα τον
ουρανό, ο κόσμος ξαγρυπνάει
περίεργος και φοβισμένος, αλλά
η απάντηση είναι μία, κι ο μόνος
που μπορεί να την δώσει είναι ο
Ροβήρος ο Κατακτητής!

Ιούλιος Βερν

Έκτωρ Μαλό

9

€ ,90
Β 978-960-547-052-4

Ένα κείμενο σε κάποιο παλιό
χειρόγραφο, γίνεται αιτία να
αρχίσουν, τρεις τολμηροί άντρες,
ένα φανταστικό ταξίδι στα έγκατα
της Γης. O κίνδυνος παραμονεύει
σε κάθε τους βήμα, οι περιπέτειές
τους είναι ασύλληπτες και για την
πιο τολμηρή φαντασία. Ώσπου, στο
τέλος...

Nτάνιελ Νταφόε

12,90

€
Β. 978-960-547-117-0

Όπως ο Ρεμί στο «Χωρίς
οικογένεια», έτσι κι η Περίνα
θ’ αντιμετωπίσει με γνώση και
υπομονή βάσανα και περιπέτειες.
Θα κερδίσει τη μάχη της ζωής και
θα χαμογελάσει ευτυχισμένη. Ένα
από τα πιο πολυδιαβασμένα έργα
της παιδικής λογοτεχνίας.

Μαρκ Τουέιν

Παρακινημένος από τα όνειρά του
για ταξίδια, ο Ροβινσών Κρούσος,
μπαρκάρει σε ένα καράβι.
Το καράβι ναυαγεί και ο Κρούσος
βρίσκεται σε ένα ερημικό νησί,
όπου θα μείνει μόνος του για πάρα
πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα
καταφέρει να ξεπεράσει όλες τις
δυσκολίες.

Γιόχαν Βυς

10,90

«Oι περισσότερες από τις
περιπέτειες αυτού του χρονικού,
συνέβηκαν πραγματικά. Ένα
γνωστό μου αγόρι, μου χρησίμεψε
για να περιγράψω τον Χοκ Φιν,
ενώ τον Τομ Σόγιερ τον
δημιούργησα αναπλάθοντας τρία
αγόρια που ήξερα». (Μ. Τουέιν)

8

€ ,90

€
Β. 978-960-547-051-7

12,90

€
Β. 978-960-547-096-8

Β. 978-960-547-090-6

Η ιστορία ενός φτωχού παιδιού,
που έμοιαζε καταπληκτικά με τον
γιο του βασιλιά και πήρε τη θέση
του στο παλάτι, για να γίνει
αργότερα βασιλιάς, ενώ το
πραγματικό βασιλόπουλο
γυρνούσε φτωχό και αξιολύπητο,
χωρίς κανείς να πιστεύει την
ιστορία του.

10,90

€
B. 978-960-547-116-3

Ένα μυθιστόρημα για τη γεμάτη
απίστευτες περιπέτειες ιστορία
μιας οικογένειας Ελβετών, που
φεύγουν από τη μακρινή τους
πατρίδα, για να ιδρύσουν αποικία
σε νησί του Ειρηνικού Ωκεανού,
αλλά ναυαγούν σε ένα μεγάλο
ακατοίκητο νησί.

Τσαρλς Ντίκενς

Αλέξανδρος Δουμάς

18,90

Η μαρτυρική ζωή ενός παιδιού
που το κατατρέχει ο πατριός του.
Ο μικρός Ντέιβιντ καταφέρνει να
γλιτώσει από τον κακό πατριό
καταφεύγοντας στο σπίτι μιας
ιδιότροπης θείας του που, ωστόσο,
πίσω από τη φαινομενική
ψυχρότητά της κρύβει μια χρυσή
καρδιά.

9

€ ,90

€
Β. 978-960-422-987-1

Β. 978-960-547-059-3

Ο Ντίκενς, μας περιγράφει τη
συναρπαστική ιστορία του Όλιβερ
Τουίστ, που γνώρισε την πείνα και
τα μαρτύρια στο άσυλο, απ’ όπου
κατορθώνει να φύγει και να πάει
στο Λονδίνο. Εκεί πέφτει στα χέρια
ενός κακού Εβραίου, που
προσπαθεί να τον μάθει να κλέβει.

Αϊνέ Ρονί

Tο πασίγνωστο μυθιστόρημα
και αριστούργημα της γαλλικής
λογοτεχνίας του Aλεξάνδρου
Δουμά, πατέρα,
σε απόδοση ειδικά για παιδιά,
από τον λογοτέχνη Γ. Tσουκαλά.
Σ’ αυτό το βιβλίο ζωντανεύει
ολόκληρη η εποχή του
Λουδοβίκου XIII της Γαλλίας.

Τζον Φίνεμορ

13,90

€
Α. 960-422-206-6

10,90

€
Β. 978-960-547-053-1

Τούτο το βιβλίο δεν είναι έργο
φαντασίας, όπως θα μπορούσε
να υποθέσει κανείς.
Είναι έργο επιστημονικό, γιατί
στηρίζεται στα όσα γνωρίζει
η σημερινή επιστήμη για τη ζωή
πάνω στη γη, εκείνη την πολύ
μακρινή εποχή.

13,90

€
Α. 960-422-181-7

Άλλο ένα μυθιστόρημα που
αναφέρεται στην προϊστορική
εποχή. Οι ήρωές του ξεκινούν να
βρούνε καινούριες περιοχές για να
ζήσει η φυλή τους, και συναντούν
θηρία και απίστευτους κινδύνους,
που τους αντιμετωπίζουν με το
ακαταδάμαστο θάρρος και την
επινοητικότητά τους.

10,90

€
B. 978-960-547-140-8

Ο Ρομπέν των Δασών είναι ίσως
ο πιο γνωστός κι ο πιο δημοφιλής
λαϊκός ήρωας της παγκόσμιας
λογοτεχνίας.
Η γεμάτη ηρωικές και ευγενικές
πράξεις ζωή του και τα
απαράμιλλα κατορθώματά του,
έκαναν το όνομά του αθάνατο.

Ρ. Κίπλινγκ

Χ. Τζ. Ουέλς

7

€ ,90
B. 978-960-547-087-6

Ρ. Λ. Στίβενσον

8

€ ,90
Β. 978-960-4547-180-4

9

€ ,90
B. 978-960-547-120-0

Υπάρχει παιδί που να μην έχει
ακούσει το όνομα του Μόγλη,
που να μην ξέρει κάτι από τις
περιπέτειές του; Ελάτε, ανεβείτε
στη ράχη του ελέφαντα και
ακολουθήστε τον Μόγλη. Μπορείτε
να του έχετε εμπιστοσύνη. Θα
κάνετε μαζί του το καταπληκτι
κότερο ταξίδι της ζωής σας.

Ένας ερασιτέχνης εφευρέτης,
ταξιδεύει με τη Χρονομηχανή του
στο μέλλον, ώσπου φτάνει στο
έτος 802.701 μ.Χ. Εκεί, θα
διαπιστώσει πως δεν υπάρχουν
άνθρωποι όπως τους γνώριζε,
αλλά δύο φυλές, οι Ελόι και οι
Μόρλοκς, που δεν ζουν
μονοιασμένοι μεταξύ τους...

Η ζωή του μικρού Τζιμ Χόκινς
αλλάζει δραματικά. Από το ήσυχο
πανδοχείο του πατέρα του,
βρίσκεται μούτσος σ’ ένα καράβι
που σαλπάρει για να βρει έναν
χαμένο θησαυρό. Περίεργοι και
επικίνδυνοι άνθρωποι, γίνονται οι
σύντροφοί του σ’ αυτή την
απίστευτη περιπέτεια.

Σέλμα Λάγκερλεφ

Μπίτσερ Στόου

Φ. Χ. Μπαρνέτ

10,90

Ο Νιλς Χόλγκερσον, ο μικρός
ήρωας του βιβλίου, ένα παιδί
ατίθασο και με σκληρή καρδιά,
μεταμορφώνεται σε νάνο και,
καβάλα σ’ έναν άσπρο χήνο,
ακολουθεί ένα σμήνος αγριόχηνες
που διασχίζουν, πετώντας,
ολόκληρη τη Σουηδία,
ταξιδεύοντας προς τη Λαπωνία.

9

€ ,90

€
B. 978-960-547-118-7

Β. 978-960-547-057-9

Η ιστορία ενός σκλάβου, που ζει
σ’ ένα μεγάλο αγρόκτημα,
ευτυχισμένος με την οικογένειά
του. Ο κύριός του, όμως,
αναγκάζεται να τον πουλήσει κι
ο μπαρμπα-Θωμάς πέφτει στα
χέρια ενός σκληρού αφέντη,
όπου και πεθαίνει καρτερικά.

9

€ ,90
Β. 978-960-547-078-4

Η ζωή της μικρής Σάρας αλλάζει
ξαφνικά: ο πατέρας της χάνει την
περιουσία του, πεθαίνει, κι η μικρή
Σάρα χάνει την προνομιακή της
θέση στο παρθεναγωγείο κι από
μαθήτρια γίνεται υπηρέτρια.
Η Σάρα εξακολουθεί να είναι
ευγενική και να διατηρεί την
αξιοπρέπειά της...

Μάγκας

8+

Εικόνες: Εύα Καραντινού
Μαλακό εξώφυλλο • 16x21 • Σελ.: 296

Μέσα από τα μάτια του Μάγκα, ενός πανέξυπνου σκύλου «αγγλικής
καταγωγής», παρακολουθούμε την καθημερινότητα μιας ελληνικής
οικογένειας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στις αρχές του 20ού αιώνα.
Κεντρικό θέμα του βιβλίου, οι αγώνες των Ελλήνων εναντίον Τούρκων και
Βουλγάρων, αλλά και ο θάνατος του Μίκη Ζέζα (όνομα με το οποίο
παρουσιαζόταν και πολεμούσε ο ήρωας Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς).
Ο «Μάγκας», ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα,
εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συναρπάζει και να συγκινεί παιδιά,
εφήβους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας αναγνώστες...

9

€ ,90

Τρελαντώνης

23162 • 978-960-547-276-4

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
Μαλακό εξώφυλλο • 16x21 • Σελ.: 240

Ένα κλασικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη μεγάλη συγγραφέα που
παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία όλων μας. Αγαπημένος
σύντροφος χιλιάδων παιδιών από την εποχή που κυκλοφόρησε,
ο «Τρελαντώνης» παραμένει επίκαιρος και συγκινεί, με τα καμώματά του,
μικρούς και μεγάλους της εποχής του διαδικτύου…
23163 • 978-960-422-998-7

8

€ ,90

Παραμύθι χωρίς όνομα
Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού

Ο μυθικός κόσμος αυτού του θαυμάσιου παραμυθιού ενσαρκώνει την
αναζήτηση αξιών, όπως της γενναιότητας, της προσφοράς και της θυσίας.
«Ένα παραμύθι για παιδιά και μαζί ένα διήγημα για τους μεγάλους.
Μια πλαστική διαμαρτύρηση για ένα περίσσιο κοινωνικό κακό. Μια σάτιρα
και μια φάρσα. Ένα βιβλίο και μια πράξη (...), ένα ηθικό ποτό
προσφερμένο σε καλότεχνο ποτήρι. Πατριωτικό μάθημα σε ζωγραφιές».
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

8

€ ,90

Μαλακό εξώφυλλο
16x21 • Σελ.: 224
23164 • 978-960-547-277-1

13,90

€

Σκληρό εξώφυλλο
16x21 • Σελ.: 224
23161 • 978-960-422-959-8
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