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Mεγάλες Ώρες της Ιστορίας μας 8+

Τα παιδικά και τα ηρωικά τους χρόνια

Κείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Αναστασία Δ. Μακρή
Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός | Εύα Καραντινού
Μία σειρά για τους σημαντικότερους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821. Μέσα από τις αφηγήσεις
των συγγραφέων αναδύεται το ιστορικό ανάγλυφο αυτής της σημαντικής περιόδου για τους Έλληνες που
κατάφεραν να αποτινάξουν τον τούρκικο ζυγό, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κρατώντας ζωντανές τις
παραδόσεις, τη γλώσσα, την πίστη τους, μα πάνω απ’ όλα την εθνική τους ταυτότητα.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ανδρέας Μιαούλης

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

25001 | 978-960-547-527-7

25003 | 978-960-547-529-1

25005 | 978-960-547-531-4

Νικηταράς

Κωνσταντίνος Κανάρης

25002 | 978-960-547-528-4

25004 | 978-960-547-530-7

Εικονογράφηση: Έγχρωμη | Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Ιστορικό μυθιστόρημα 9+

Ελευθερία ή θάνατος
Ο σπόρος φυτρώνει

Α΄

Βραβείο
Ιστορικού

Μυθιστορήματος

Συγγραφέας: Αγγελική Νικολοπούλου
Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ο Φώτης Παναγόπουλος είναι ο φανταστικός ήρωας που έπλασε η
συγγραφέας για να μεταφέρει στις σελίδες του έργου της την ατμόσφαιρα
αυταπάρνησης και αγωνιστικού πνεύματος της εποχής, που στάθηκε
προάγγελος της μεγάλης επανάστασης του 1821.
26112 | 978-960-547-532-1
Σχήμα: 15χ23 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 208 | Λ.T.: 9,90€

Παραμύθια-Ιστορίες για τις αξίες της ζωής 4+

Όταν είσαι γενναίος
Συγγραφέας: Pat Zietlow
Εικονογράφος: Eliza Wheeler
Ένα βιβλίο, με εμπνευσμένη εικονογράφηση, για τη
δύναμη και το κουράγιο που πρέπει να αντλούμε όλοι
από μέσα μας για ν’ αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας...
Εικονογράφηση: Έγχρωμη | Σχήμα: 26x24
Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 11,50€

Aπέραντος ουρανός
Συγγραφέας: Amanda Addison
Εικονογράφος: Manuela Adreani
Μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη φιλία και
την παράλληλη μετανάστευση ενός πουλιού κι ενός
κοριτσιού. Μία ξεχωριστή ιστορία για την συμπόνια
και την αξία της ενσυναίσθησης...
Εικονογράφηση: Έγχρωμη | Σχήμα: 28,5x24,5
Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40

Συλλογές παραμυθιών 4+

101 Πολύτιμα παραμύθια
Διασκευή - Απόδοση: Γ. Τσουκαλάς | Ν. Χούνος | Α. Δ. Μακρή
Μετάφραση: Ε. Δημητροπουλάκη
Εικόνες: Ε
 . Καραντινού | Ν. Πετκόβα
Δ. Ψυχογυιού | X. Βαρλάμος
Μια μοναδική συλλογή από 101 Πολύτιμα παραμύθια που θα ταξιδέψουν
τους μικρούς –και όχι μόνο– αναγνώστες στη μαγεία και στην ομορφιά
των παραμυθιών, περνώντας τους το μήνυμα της σημαντικότητας για
τις αξίες ζωής. Η όμορφη εικονογράφηση είναι ένας ακόμα λόγος να
αγαπήσουν οι αναγνώστες αυτό το βιβλίο.
28122 | 978-960-547-526-0 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα 16,5x24 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες 464 | Λ.T.: 19,90€

Mυθιστορήματα μυστηρίου - περιπέτειας 8+

H συντέλεια του κόσμου Βιβλίο 6ο
Συγγραφέας: David Baldacci
Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της δεύτερης σειράς "39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ"
που αγαπήθηκε από χιλιάδες νεαρούς αναγνώστες.
Μία σκοτεινή οργάνωση, γνωστή ως Βέσπερς, άρπαξε επτά μέλη της
οικογένειας Κέιχιλ και απαίτησε λύτρα.Τα δύο αδέλφια, ο Νταν Κέιχιλ
και η μεγαλύτερη αδελφή του Έιμι, καταφέρνουν να βρουν ό,τι ζητάνε
οι απαγωγείς. Στη συνέχεια όμως ανακαλύπτουν ότι οι Βέσπερς
ετοιμάζονται να καταστρέψουν όλο τον κόσμο. Έτσι ξεκινούν έναν
αγώνα δρόμου για να τους σταματήσουν...
22827 | 978-960-547-515-4
Σχήμα: 13x19,5 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 240

Ψυχολογία - Ανατροφή

Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής
O Best Seller οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς επανακυκλοφορεί
Συγγραφείς: Esteve Pujol i Pons | Inés Luz González

Ένα βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς που θέλουν να
μεγαλώσουν παιδιά ανεξάρτητα, με εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και, πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένα, ικανά να
κάνουν ευτυχισμένους και όσους τα συναναστρέφονται.
Οι αξίες στη συνύπαρξη, καθώς και οι εύκολες δραστηριότητες που
περιέχονται στο βιλίο και μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο
σπίτι επιτρέπουν στα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν τις αξίες με
τον πιο φυσικό τρόπο.
21367 | 978-960-234-988-5
Σχήμα: 21x28 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 194 | Λ.T.: 16,90€

