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•  Μυθιστορήματα 
Φαντασίας • Μυστηρίου • Περιπέτειας

• Κόμικς
• Δραστηριότητες
• Προσχολική εκπαίδευση

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x28, Σελ.:32 • 4,40€

• Χρωµατίζω ∆εινόσαυρους
• Χρωµατίζω Μέσα µεταφοράς και άλλα...
• Χρωµατίζω Μαγικές εικόνες
• Χρωµατίζω Ζωάκια που αγαπώ...
• Χρωµατίζω Τα ζώα της θάλασσας

Μικροί καλιτέχνες

23241, 978-960-547-550-5

23244, 978-960-547-553-6

Αυτά τα βιβλία είναι ιδανικά για να εισαγάγουν τα παιδιά από την 
ηλικία των δύο χρόνων και πάνω στον κόσµο της ζωγραφικής! Τα 
απλά περιγράµµατα διευκολύνουν τους µικρούς µας φίλους να τα 
χρωµατίσουν. Οι µεγάλες εικόνες που χρωµατίζονται εύκολα βρί-
σκονται πάνω σε πολύχρωµο φόντο. Τα παιδιά θα χαρούν να συµ-
πληρώσουν χρωµατικά την κάθε σελίδα µε τον δικό τους προσω-
πικό τρόπο. Τα διασκεδαστικά αυτοκόλλητα θα τα απασχολήσουν 
δηµιουργικά.

23243, 978-960-547-552-923242, 978-960-547-551-2

23245, 978-960-547-554-3
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Ζήσε µια συγκλονιστική περιπέτεια µε την  Έιµι και τον 
Νταν Κέιχιλ, µέσα από τα διαδραστικά βιβλία µυστηρίου
και περιπέτειας, της σειράς ΤΑ 39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ και της 
συνέχειάς της CAHILLS vs VESPERS.

Μαρία Αγγελίδου, Nέστορας Χούνος µετάφραση

Βιβλίο 1ο
Ο λαβύρινθος των σκελετών
Σελ.: 288 • 13,90€

Βιβλίο 2ο
Η φάλτσα νότα
Σελ.: 232 • 12,90€

Βιβλίο 3ο 
Ο κλέφτης των σπαθιών
Σελ.: 200 • 12,90€

Βιβλίο 4ο
Το µυστήριο των αγαλµάτων
Σελ.: 248 • 12,90€

Βιβλίο 5ο
Ο µαύρος κύκλος
Σελ.: 214 • 12,90€

Βιβλίο 6ο 
Βαθιά στα έγκατα της γης
Σελ.: 280 • 13,90€

Βιβλίο 7ο 
Η φιδοφωλιά
Σελ.: 264 • 13,90€

Βιβλίο 8ο

Ο κώδικας του αυτοκράτορα
Σελ.: 264 • 13,90€

Βιβλίο 9ο
∆ελτίο θυέλλης
Σελ.: 248 • 12,90€

Βιβλίο 10ο
Μέσα στο τούνελ
Σελ.: 392 • 14,90€

Βιβλίο 11 
Έρχονται οι Βέσπερ
Σελ.: 304 • 13,90€

Διάβασε τα βιβλία!
Παίξε το παιχνίδι!

Κέρδισε τα στοιχεία! Το κυνήγι των 39 στοιχείων 
ολοκληρώθηκε, αλλά τώρα 
υπάρχει ένας νέος κίνδυνος... 
Μια µυστηριώδης οργάνωση για 
την οποία δεν ξέρουν παρά 
µόνο το όνοµά της: Βέσπερ.

Βιβλίο 1ο
Η συνωµοσία της Μέδουσας
Σελ.: 280 • 13,90€

Βιβλίο 2ο
Βασιλικά λύτρα
Σελ.: 248 • 12,90€

Βιβλίο 3ο
Μέσα στη νύχτα
Σελ.: 248 • 12,90€

Βιβλίο 4ο
Άθραυστοι
Σελ.: 248 • 12,90€

Βιβλίο 5ο
Μην εµπιστεύεσαι κανέναν
Σελ.: 240 • 13,90€

ΝΕΟ  Βιβλίο 6ο
H συντέλεια του κόσµου
Σελ.: 240 • 13,90€

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 13x19,5

8+
ηλικία

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑTA ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ - ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ



Μία σειρά που θα «σηκώσει» τα παιδιά από τις οθόνες! 

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 16,5x23,5, Σελ.: 192 • 22840, 978-960-547-546-8 • 13,90€

J. I. Wagner  |  C. Frohlicm εικονογράφηση

Ακολουθώντας τα στοιχεία που κρύβονται µέσα σε µια οικογενειακή κληρο-
νοµιά αιώνων, ο Τίµυ Τόµπσον και η παρέα του προσπαθούν να σώσουν ένα 
αγαπηµένο τους πρόσωπο. Αποµένουν µονάχα 24 ώρες για να εξιχνιάσουν 
το µυστικό που κρύβεται στον θρύλο ενός χαµένου εδώ και δυόµισι αιώνες 
πειρατικού πλοίου, ένα µυστικό θαµµένο κάπου βαθιά κάτω από τους δρό-
µους της πόλης όπου ζουν. Εν αγνοία τους, καθώς εξερευνούν, θα ξυπνή-
σουν µια µυστική σκοτεινή δύναµη που είναι ορκισµένη να φυλάει αυτό που 
κρύβεται µέσα στα αποµεινάρια του διαβόητου πειρατικού πλοίου που κάπο-
τε ήταν ο φόβος και ο τρόµος των θαλασσών: του Αστροδρόµου.
«Οι πρωταγωνιστές είναι αποφασισµένοι να ανακαλύψουν το µυστικό που είναι 
κρυµµένο στην οικογενειακή κληρονοµιά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο µε γνήσιο 
αίσθηµα, αληθινός φόρος τιµής στο είδος της νεανικής περιπέτειας».
Karen Rigby, Foreword Magazine

Τίµι Τόµπσον  Ο θρύλος του Αστροδρόµου

GRAPHIC NOVEL

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

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 14,5x22, Σελ.: 216 • 22828, 978-960-547-547-5 • 13,90€

John Patric Green  |  Shane McG εικονογράφηση

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 κακο-
ποιούς! Με τα Πανίσχυρα Οπλισµένα Αµάνικά τους και τις πολυδοκιµασµένες 
τεχνικές τους, οι Investigators αναλαµβάνουν υποθέσεις ως µυστικοί πράκτο-
ρες. Και σ’ αυτήν την πρώτη αποστολή τους θα πρέπει να βρουν τις απαντήσεις 
όχι σε ένα, αλλά σε δύο µυστήρια! Θα καταφέρουν οι Μάνγκο και Μπρας να 
ανακαλύψουν τα στοιχεία που θα επιλύσουν τις υποθέσεις αιχµαλωτίζοντας τους 
κακούς ή θα τους ξεγλιστρήσουν µέσα από τα χέρια τους;

* (Καταπληκτική Οµάδα Μυστικών Πρακτόρων)

InvestiGATORS  Oι Σούπερ Πράκτορες
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Με
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΩΡΟ
2 φιγούρες
για το δικό σου
θέατρο σκιών!Το Θέατρο Σκιών έχει βαθιές ρίζες στη λαϊκή µας

παράδοση και συγκινεί ακόµα και σήµερα.

Ο Καραγκιόζης, ο κεντρικός του ήρωας, είναι ένας χαρακτήρας λαϊκός, αληθινός και ασυµβί-
βαστος. Μιλά έξω από τα δόντια, σατιρίζει τη φτώχεια του και λέει ό,τι σκέφτεται µε έναν τρόπο 
µοναδικό και ανεπανάληπτο. Ωστόσο, κάθε περιπέτεια του Καραγκιόζη, καθώς και των υπόλοι-
πων ηρώων του Θεάτρου Σκιών, µας περνάει το µήνυµα ότι το χιούµορ είναι απαραίτητο στοι-
χείο στη ζωή µας για να διατηρούµε την αισιοδοξία µας και να αντιµετωπίζουµε µε περισσότερη 
δύναµη τις δυσκολίες που τυχαίνουν σε όλους µας.

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x27.5, Σελ.: 24 • 5,50€

Άκης Μελάχρης σκίτσα-διασκευή

• Ο Καραγκιόζης Ολυµπιονίκης
       24250, 978-960-547-317-4

• Ο Καραγκιόζης Οδοντογιατρός
       24251, 978-960-547-326-6

• Ο Καραγκιόζης Κατάσκοπος
       24252, 978-960-547-381-5

• Ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα
       24253, 978-960-547-410-2

6+
ηλικία

Αγαπώ τον Καραγκιόζη

GRAPHIC NOVEL
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Αγαπώ τον Καραγκιόζη

ΚΟΜΙΚΣ



ΠΡΟΝΗΠΙΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ελένη Βουδούρη  |  Λιάνα ∆ενεζάκη εικονογράφηση
Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 24,5x25, Σελ.: 32 • 4,90€

Περιέχoυν

αυτοκόλλητα

Καλώς ήρθες στο Προνήπιο

21195, 978-960-547-544-4

• Προετοιµάζοµαι για τα Μαθηµατικά

21197, 978-960-547-535-2

•  Προµαθηµατικές ασκήσεις και
Οι πρώτοι µου Αριθµοί

• Προετοιµάζοµαι για τη Γραφή
21196, 978-960-547-543-7

Τρία ευχάριστα βιβλία µε ήρωες δύο αδέλφια, τον Χάρη και την Ιωάννα, που 
προσκαλούν τα παιδιά να διασκεδάσουν µαζί τους, χρησιµοποιώντας τα 
χρωµατιστά τους µολύβια και τ’ αυτοκόλλητα που περιέχει κάθε βιβλίο.
Οι χώροι που αποτυπώνονται στα βιβλία, τα απλά κείµενα και η πολύχρωµη 
εικονογράφηση διεγείρουν το συναίσθηµα και τη φαντασία των παιδιών, 
εισάγοντάς τα ευχάριστα στον κόσµο της γραφής και των µαθηµατικών.
Η ύλη των βιβλίων συντελεί στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών τους 
δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενισχύεται µ’ ευχάριστο τρόπο η αντιληπτική και 
γνωστική τους ικανότητα.

Tο παιχνίδι και η γνώση είναι ένας συνδυασµός που 
συντελεί, ενθαρρύνει και ενισχύει την προσπάθειά τους 
στην κατάκτηση, αυτών των πρώτων γνώσεων.

Στον κήπο μας έχουμε δυο καλούς φίλους. 

Χαιρόμαστε πολύ όταν παίζουμε μαζί τους.

Χρωμάτισε τον σκύλο που είναι μπροστά από το σπιτάκι 

και κόλλησε το αυτοκόλλητο σ’ αυτόν που είναι πίσω απ’ αυτό.
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 Βάλε σε κύκλο ό,τι βρίσκεται πάνω από το σπίτι. 
Ολοκλήρωσε το χρωμάτισμα της εικόνας.
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Η τσουλήθρα αρέσει σε όλους μας!Μπαίνουμε στη σειρά.

Χρωμάτισε την τσουλήθρα. 
Συμπλήρωσε τη σειρά, κολλώντας το πρώτο και το τελευταίο παιδί.

8
ΟΚΤΩ ΠΑΙΔΑΚΙΑ
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Οι εργάτες ανεβαίνουν πολύ ψηλά στη σκάλα για να μπορέσουν 

 να στολίσουν τις κολόνες της πλατείας!

Ακολούθησε τις διακεκομμένες γραμμές 

με το χρωματιστό σου μολύβι και κόλλησε το αυτοκόλλητο.

8
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Ξεκουραστήκαμε! Πάμε στην πίστα για ποδήλατα!

Ακολούθησε τις διακεκομμένες γραμμές 

με το χρωματιστό σου μολύβι και κόλλησε το αυτοκόλλητο.
15
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Στο δωμάτιό μας έχουμε διάφορα παιχνίδια! 
Αυτά είναι τα αγαπημένα μας.

Χρωμάτισε τα μεγάλα παιχνίδια 
και κόλλησε τα αυτοκόλλητα στα μικρά.
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠΡΟΝΗΠΙΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ελένη Βουδούρη  |  Λιάνα ∆ενεζάκη εικονογράφηση
Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 24,5x25, Σελ.: 32 • 4,90€

Περιέχoυν

αυτοκόλλητα

Καλώς ήρθες στο Προνήπιο

21195, 978-960-547-544-4

• Προετοιµάζοµαι για τα Μαθηµατικά

21197, 978-960-547-535-2

•  Προµαθηµατικές ασκήσεις και
Οι πρώτοι µου Αριθµοί

• Προετοιµάζοµαι για τη Γραφή
21196, 978-960-547-543-7

Τρία ευχάριστα βιβλία µε ήρωες δύο αδέλφια, τον Χάρη και την Ιωάννα, που 
προσκαλούν τα παιδιά να διασκεδάσουν µαζί τους, χρησιµοποιώντας τα 
χρωµατιστά τους µολύβια και τ’ αυτοκόλλητα που περιέχει κάθε βιβλίο.
Οι χώροι που αποτυπώνονται στα βιβλία, τα απλά κείµενα και η πολύχρωµη 
εικονογράφηση διεγείρουν το συναίσθηµα και τη φαντασία των παιδιών, 
εισάγοντάς τα ευχάριστα στον κόσµο της γραφής και των µαθηµατικών.
Η ύλη των βιβλίων συντελεί στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών τους 
δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενισχύεται µ’ ευχάριστο τρόπο η αντιληπτική και 
γνωστική τους ικανότητα.

Tο παιχνίδι και η γνώση είναι ένας συνδυασµός που 
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x28, Σελ.:32 • 4,40€

• Χρωµατίζω ∆εινόσαυρους
• Χρωµατίζω Μέσα µεταφοράς και άλλα...
• Χρωµατίζω Μαγικές εικόνες
• Χρωµατίζω Ζωάκια που αγαπώ...
• Χρωµατίζω Τα ζώα της θάλασσας

Μικροί καλιτέχνες

23241, 978-960-547-550-5

23244, 978-960-547-553-6

Αυτά τα βιβλία είναι ιδανικά για να εισαγάγουν τα παιδιά από την 
ηλικία των δύο χρόνων και πάνω στον κόσµο της ζωγραφικής! Τα 
απλά περιγράµµατα διευκολύνουν τους µικρούς µας φίλους να τα 
χρωµατίσουν. Οι µεγάλες εικόνες που χρωµατίζονται εύκολα βρί-
σκονται πάνω σε πολύχρωµο φόντο. Τα παιδιά θα χαρούν να συµ-
πληρώσουν χρωµατικά την κάθε σελίδα µε τον δικό τους προσω-
πικό τρόπο. Τα διασκεδαστικά αυτοκόλλητα θα τα απασχολήσουν 
δηµιουργικά.

23243, 978-960-547-552-923242, 978-960-547-551-2

23245, 978-960-547-554-3
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