ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Βιβλία για μικρά και μεγάλα παιδιά
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ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΧΑΡΙΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ.
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| τιμή 8,10 €

τιμή 12,50 €
| 384 σελίδες |
9+ | BKM 10870

Μαρία Παπαγιάννη
Εικ.: Πέτρος
Χριστούλιας

Εκείνα τα
Χριστούγεννα
ήρθαν τα κάτω
πάνω!
4+ | BKM 08692 | 52 σελίδες |
τιμή 11,84 €
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Κάρολος Ντίκενς
Σκρουτζ, μια
χριστουγεννιάτικη
ιστορία
10+ | BKM 08726 | 56
σελίδες | τιμή 11,65 €

Ιωάννα Ντακόλια-Έφη
Λαδά

Οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη
4+ | BKM 11738 NEO | 32 σελίδες | τιμή 8,80 €

Ματ Χέιγκ

Το κορίτσι που έσωσε
τα Χριστούγεννα
Το αγόρι που το
είπαν...
Χριστούγεννα
6+ | BKM 11250 NEO | 416 σελίδες
| τιμή 14,40 €| BKM 07133 | 320
σελίδες | τιμή 11,50 €

Χαρακτηρίστηκε ως «η πιο επίκαιρη και αθάνατη χριστουγεννιάτικη
ιστορία που έχει εκδοθεί εδώ και δεκαετίες» και είναι μια
δεξιοτεχνικά γραμμένη σύγχρονη εκδοχή για τον γνωστό μας άγιο...
3

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

Για πολλές δημιουργικές ώρες τα Χριστούγεννα
Από
χαρτόνι

Το απίθανο βιβλιομπλόκ
μου για τα Χριστούγεννα
Δραστηριότητες για κάθε
μέρα
Βίβλος
Οι πρώτες
ιστορίες

Βιβλιομπλόκ, γεμάτα με απίθανες δραστηριότητες, γρίφους,
κρυμμένες εικόνες, ζωγραφική, που θα κρατήσουν τα παιδιά
απασχολημένα όλες τις γιορτές!
Κόψε τις σελίδες που θέλεις ώστε να τις έχεις πάντοτε μαζί σου.

3+ | BKM 10847 | 16 σελίδες | τιμή 3,90 €

6+ | BKM 11375 NEO | 32 σελίδες | τιμή 11,50 €

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ

7+ | BKM 11386 NEO | 32 σελίδες | τιμή 10,90 €

Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Βασιλική Νίκα

Ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά
Έλενα Ελένη, Γρηγόρης
Κανελλόπουλος

Το πρώτο μου
χριστουγεννιάτικο
βιβλίο

Διασκεδαστικές κατασκευές.

Συντροφεύουν τα παιδιά με δημιουργικό τρόπο στις
διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ θα μάθουν τι
σημαίνουν τα Χριστούγεννα, ποια είναι τα κάλαντα και
τα έθιμα της μεγάλης γιορτής!

3+ | BKM 09712 | 48 σελίδες | τιμή 10,75 €

4+ | BKM 09896 | 32 σελίδες | τιμή 6,67 €

Το βιβλίο των
Χριστουγέννων

Χριστουγεννιάτικο βιβλίο
με αυτοκόλλητα

3+ | BKM 07018 | 24 σελίδες | τιμή 8,86 €

4+ | BKM 05685 | 48 σελίδες | τιμή 5,67 €

Άγιος Βασίλης έρχεται...

Αυτοκόλλητα & παιχνίδια Χριστούγεννα παντού!

Ένα βιβλίο με αυτοκόλλητα και
ζωγραφιές

Κυκλοφορούν 4 τίτλοι.

3+ | BKM 10216 | 32 σελίδες | τιμή 7,70 €

4+ | BKM 10304 | τιμή 4,40 € | BKM 09105 | BKM
09655 | BKM 09656 | τιμή 4,90 € | 32 σελίδες ο
κάθε τίτλος

Παιχνίδια, γρίφοι, λαβύρινθοι,
καρτάκια για δώρα και πάνω από
100 ανάγλυφα αυτοκόλλητα!

3+ | BKM 11412 NEO | 32 σελίδες | τιμή 7,70 €
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ΣΥΛΛΟΓΈΣ

Φίλιππος Μανδηλαράς,
Εικ.: Κωνσταντίνα Καπανίδου

Ιστορίες με καλικάντζαρους

Εικ.: Ερίκ Πουιμπαρέ

4+ | BKM 09056 | 72 σελίδες | τιμή 13,83 €

3+ | BKM 10223 | 28 σελίδες | τιμή 5,50 €

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ

4+ | BKM 10060 | 64 σελίδες | τιμή 10,75 €

30 ιστορίες περιμένοντας
τα Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες
στην αγκαλιά του μπαμπά και
της μαμάς

Με CD

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κιάρα Φεντέλε

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Κάρλα Μανέα

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Θανάσης Πέτρου

Πού πήγαν τα
Χριστούγεννα;

Ο Καλοκάντζαρος σώζει το
Καλικαντζαροχωριό

Τα Χριστούγεννα των
παιδιών

4+ | BKM 11669 | 40 σελίδες | τιμή 7,70 €

4+ | BKM 07010 | 40 σελίδες | τιμή 14,33 €

Τα Χριστούγεννα είναι
εδώ! Μια ιστορία που

Χριστούγεννα | Χρωματίζω Η Γέννηση του Ιησού /
Η Βάπτιση του Ιησού
μέσα από τη γραμμή

συμμετέχεις κι εσύ!

3+ | BKM 11045 | 24 σελίδες | τιμή 3,30 €

8+ | BKM 10483 | 88 σελίδες | τιμή 7,70 €

Κυκλοφορούν 2 τίτλοι σε κάθε σειρά.

Κυκλοφορούν 6 τίτλοι.

2 + | BKM 10228 | BKM 10229 | 12 σελίδες | τιμή 5,25 €
ο κάθε τίτλος| BKM 09706 | BKM 09707 | 48 σελίδες |
τιμή 4,94 € ο κάθε τίτλος

4+ | BKM 09959 | BKM 09960 | 24
σελίδες | τιμή 4,88 € ο κάθε τίτλος

8+ | BKM 08689 |BKM 06596 | 80
σελίδες | τιμή 6,47 € ο κάθε τίτλος |
BKM 07496 | 56 σελίδες | BKM 07514 |
40 σελίδες | τιμή 5,47 € ο κάθε τίτλος
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Ελένη

Δ

Τα μαγι ικαίου
της Δέσ κά Χριστούγε
ννα
ποινας

8+ | BKM

06953 |
48 σελίδ
ες | τιμή
5,07 €

Άννα Κωστα

Φαιδιά! Εφισ λλά
τρέπω!
Xριστούγεν
να
με τον Tρύπ
ωνα
το φαφαγάλο

8+ | BKM 0561
7 | 168 σελίδε
ς | τιμή 9,20 €

... χ α ρίσ τ ε

Μαρία Παπαγιάννη

Άγιε Bασίλη, θα μου
κάνεις μια χάρη;
σελίδες | τιμή 6,97 €
8+ | BKM 04880 | 128

βιβλία!

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμ
οπούλου

Το κρυμμένο εργοστάσιο
των
παιχνιδιών

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της
9+ | BKM 09066 | 168 σελίδες

ΙΒΒΥ

| τιμή 7,90 €

7

ΜΟΥΣΙΚΆ ΒΙΒΛΊΑ

Βιβλία για πολύ μικρά παιδιά

Ζωάκια

Πάνινο

Το τέλειο δώρο για ένα
νεογέννητο!

BKM 11362 NEO | τιμή 12,90 €

Τρύπωσε στο
παραμύθι

3D
από
χαρτόνι

Ιστορίες που
ζωντανεύουν

Από
χαρτόνι

Κοκκινοσκουφίτσα

Πινόκιο

3+ | BKM 11360 NEO | τιμή 9,70 €

3+ | BKM 11077 NEO | BKM 11078 NEO | τιμή 8,80 €
ο κάθε τίτλος| BKM 11504 NEO |BKM 11502 NEO

Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου

Κυκλοφορούν 4 τίτλοι στη σειρά.

Από
χαρτόνι

Οι μελωδίες του Μότσαρτ | Καρυοθραύστης του Τσαϊκόφσκι
Υπέροχες ιστορίες και ήχοι από αληθινά όργανα. Μια πρώτη γνωριμία
με τα μουσικά όργανα! Κυκλοφορούν 7 τίτλοι.

Το πρώτο μου
βιβλίο-πιάνο
Με μίνι πληκτρολόγιο που βοηθά
τα μικρά παιδιά να παίξουν τις
πρώτες τους μελωδίες.
3+ | BKM 10095 | τιμή 13,80 €

O Ρένος και o Μότσαρτ | Ο Ρένος και ο Βιβάλντι
Διάβασε την ιστορία και άκουσε 16 μελωδίες από αληθινά μουσικά
όργανα! Βιβλία που διασκεδάζουν τα παιδιά και τα μαθαίνουν να
αγαπούν τη μουσική. Κυκλοφορούν 6 τίτλοι.

3+ | BKM 11363 NEO | BKM 11364 NEO |BKM 10798 | BKM 10799 | BKM 10800 | BKM 10801 | τιμή 9,90 €
ο κάθε τίτλος

3+ | BKM 11367 NEO | BKM 11368 NEO | BKM 10221 | BKM 11102 | BKM 11103 | BKM 10222 |
τιμή 11,90 € ο κάθε τίτλος

Η λίμνη των κύκνων | Η Ωραία Κοιμωμένη

Τζούλια Ντόναλντσον,
Άξελ Σέφλερ

Ντέιβιντ Μακ Κι

Το Γκρούφαλο

Ας ακούσουμε τη νέα ιστορία
του Έλμερ ακριβώς όπως συνέβη
στη ζούγκλα.

Ο μαγευτικός κόσμος του μπαλέτου! Διαβάστε
την ιστορία με συνοδεία τις υπέροχες μελωδίες.

Η αγαπημένη ιστορία ζωντανεύει
με τους 10 καταπληκτικούς
ήχους του δάσους.
3+ | BKM 09952 | BKM 09366 | τιμή 13,83 € ο κάθε τίτλος

2+ | BKM 10227 | τιμή 15,90 €

Η μπάντα του Έλμερ

3+ | BKM 10214 | τιμή 15,70 €
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Από
χαρτόνι

Αριθμοί | Χρώματα

Ένα απ' όλα δεν ταιριάζει

Περισσότερα από 25
παραθυράκια για να του
κεντρίσετε τη φαντασία!

Βρες το!

Το λεξικό των καλών τρόπων | Το λεξικό των κακών
τρόπων

Σε αυτές τις θαυμάσια
σχεδιασμένες σελίδες, καθετί έχει
το ταίρι του... με μία μόνο εξαίρεση.

Ταχύρρυθμα μαθήματα καλών τρόπων κι ευγένειας!
Για να μάθουμε τη διαφορά ανάμεσα στις μεγάλες εξυπνάδες
και στις μεγάλες κουταμάρες!

4+ | BKM 11104 | 32 σελίδες | τιμή 8,40 €

2+ | BKM 10180 |BKM 11247 NEO | 96 σελίδες | τιμή 9,90 € ο κάθε τίτλος

2+ | BKM 11435 NEO | BKM 11436 NEO |
16 σελίδες | τιμή 7,50 € ο κάθε τίτλος

Υπέροχα βιβλία για
τα μικρά παιδάκια!

Από
χαρτόνι

Το αγρόκτημα |
Τα ζώα | Τα οχήματα |
Οι πρώτες μου λέξεις

1+ | BKM 11479 NEO | BKM 11480 NEO | BKM 11481
NEO | BKM 11482 NEO

100 διαφορετικές εικόνες
Τα ζωάκια | Ο πρώτες μου λέξεις | Δουλειές! |
Στο αγρόκτημα
Μαθαίνουμε νέα λογάκια διασκεδάζοντας!
1+ | BKM 11416 NEO | BKM 11417 NEO | BKM 11477 NEO | BKM 11478 NEO

4
τίτλοι

Από
χαρτόνι

1, 2, 3, έτοιμο!

4
τίτλοι

Γρήγορες και εύκολες κατασκευές
σε τρία βήματα. Με αυτοκόλλητα!
2 + | BKM 11483 NEO | BKM 11484 NEO | BKM
11485 NEO | BKM 11486 NEO | 24 σελίδες | τιμή
3,70 € ο κάθε τίτλος

4
τίτλοι

Ξεκινάω να ζωγραφίζω Χρωματίσματα

Καλημέρα, φιλαράκια μου!

Το πρώτο βιβλίο ζωγραφικής του!

Τα σχέδια μετατρέπονται σε
πραγματικά έργα τέχνης!

Καλημέρα, πιγκουινάκι! | Καλημέρα, τιγράκι!

BKM 11437 NEO | BKM 11438 NEO | BKM 11439
NEO | BKM 11440 NEO | 24 σελίδες | τιμή 2,70 €
ο κάθε τίτλος

2+ | BKM 11487 NEO | BKM 11488 NEO | BKM 11489
NEO | BKM 11490 NEO | 48 σελίδες | τιμή 3,90 €
ο κάθε τίτλος

Με πάνω από 100 αυτοκόλλητα! Κυκλοφορούν 4 τίτλοι.
2+ | BKM 11491 NEO | BKM 11492 NEO | BKM 11493 NEO | BKM 11494 NEO | 16 σελίδες | τιμή 3,90 € ο
κάθε τίτλος

9
Vivlia gia paidia_Xristougenna 2017.indd 9

12/10/17 09:36

Σούζι Χοντζ

είναι
Γιατί η τέχνη νούς
μ
γεμάτη με γυ πους;
ώ
ανθρ

κές
ολύ σημαντι .
Και άλλες π
η
χν
τέ
ν
α τη
ερωτήσεις γι
ς
NEO
10+ | BKM 11442

| 96 σελίδε

SAVE
THE
Y
STOR

Κλασικά
εκσυγχρονισμένα
Η κλασική λογοτεχνία
ξαναγράφεται από τους
σημαντικότερους
σύγχρονους συγγραφείς.
8+ |BKM 09079 | 104 σελίδες
| BKM 09080 | 112 σελίδες
| BKM 09081 | 120 σελίδες
| BKM 09082 | 112 σελίδες
| BKM 09083 | 120 σελίδες
| BKM 09084 | 112 σελίδες
| BKM 09085 | 120 σελίδες
| BKM 09086 | 104 σελίδες
| BKM 09087 | 128 σελίδες
| BKM 09088 | 120 σελίδες
| τιμή 11,90 € ο κάθε τίτλος

Φρανσουάζ
Μπουσέ

Τα βιβλία
που...
Έχουν πλάκα,
χιούμορ, συμβουλές.
Θα τα διαβάζεις και
η ζωή σου θα γίνεται
ποοοολύ καλύτερη!
8+ | BKM 11219 NEO | BKM 08477
| BKM 09054 | BKM 10199 |112
σελίδες | τιμή 9,80 € ο κάθε
τίτλος
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Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Δραστηριότητες: Bασιλική Nίκα
Eικ.: Φραντσέσκα Kοζάντι,
Γιώργος Καραχρήστος
Mουσική: Kώστας Θωμαΐδης

ΟΙΚΟλογήματα
Kάθε βιβλίο της σειράς περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο
παραμύθι με οικολογικό θέμα, δραστηριότητες με στόχο
την ανάπτυξη δράσεων στην καθημερινή ζωή και τραγούδια που
συμπυκνώνουν το νόημα του κάθε βιβλίου.

...χα
ρίσ τε βιβ
λ ία!

ΕΠΙΚΆ

6+ | BKM 09154 | ΒΚΜ 07135 | ΒΚΜ 09195 | ΒΚΜ 09196 | 36 σελίδες | τιμή 8,86 € ο κάθε τίτλος |
ΒΚΜ 07583 | 48 σελίδες | τιμή 12,68 € | ΒΚΜ 10739 NEO | BKM 07858 | 36 σελίδες | τιμή 8,86 € ο
κάθε τίτλος | ΒΚΜ 07317 [CD] | τιμή 16,16 €

Κυκλοφορούν και στα αγγλικά

4+ | BKM 10699 | BKM 10701 NEO
| 96 σελίδες ο κάθε τίτλος | BKM
10700 | 72 σελίδες | τιμή 11,80 € |
| Αγγλικοί τίτλοι: BKM 08488 | 96
σελίδες | τιμή 11,80 € | BKM 07859 |
72 σελίδες | τιμή 11,80 | BKM 05480
| 60 σελίδες | τιμή 11,80 €

Σοφία
Ζαραμπούκα

Υπό έκδοση:

Αργοναυτική εκστρατεία

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Κυκλοφορούν 5 τίτλοι

4+ | BKM 10500 | BKM 10501 | BKM 10502 | BKM 10698 | BKM 09318 | 48 σελίδες |
τιμή 8,50 € ο κάθε τίτλος

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Κυκλοφορούν 12 τίτλοι

4+ | BKM 09197 | BKM 09319 | BKM 09620 | BKM 10475 | BKM 10585 | BKM 10697 |
BKM 10476 | BKM 10477 | BKM 10478 | BKM 08779 | BKM 08778 | BKM 08487 | 48
σελίδες | τιμή 8,50 € ο κάθε τίτλος
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Βιβλία δραστηριοτήτων

6
τίτλοι

Lonely Planet Kids

Μολύβι πιάσε, παράξενα
πλάσματα πλάσε

Ας εξερευνήσουμε:
Ζούγκλα | Σαφάρι

5+ |BKM 10786 | BKM 10787 | 48 σελίδες |
τιμή 7,70 € ο κάθε τίτλος

4+ |BKM 10428 | 120 σελίδες | τιμή 7,90 €

Η συλλογή μου
Ζώα | Δεινόσαυροι και
άλλα προϊστορικά ζώα

7+ |BKM 11079 | BKM 11080 | 48 σελίδες |
τιμή 7,90 € ο κάθε τίτλος

Απίθανες μηχανές
Διαστημικοί πύραυλοι

5+ |BKM 11029 | BKM 11030 | BKM 11031 |
BKM 11032 | BKM 11033 | BKM 11034 | 24
σελίδες | τιμή 4,90 € ο κάθε τίτλος

ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΤ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ! ΑΣΤΙΚΆ
Ι
ΊΠΕ ΌΤ
Ε
Σ
Ο
Ι
ΙΣ
ΠΟ
ΑΘΑΊΝΕ
ΤΟ ΝΑ Μ ΡΕΤΌ;
ΒΑ
ΕΊΝΑΙ

Αυτό ΔΕΝ είναι βιβλίο μαθηματικών. Είναι και παιχνίδι! |
Παίξε τις επιστήμες στα δάχτυλα | Φτιάχνουμε κτίρια; | Εδώ παίζουμε μαζί
Έλα ν' αγαπήσουμε τις λέξεις | Έλα ν' αγαπήσουμε τους άλλους
8+ | BKM 10310 | 96 σελίδες | τιμή 9,50 € | 10+ | BKM 11028 | 96 σελίδες | τιμή 8,80 € | 6+ | BKM 10245 | 112 σελίδες | τιμή 8,80 € | 8+ | BKM 10311 | 112 σελίδες |
τιμή 9,50 € 8+ | BKM 10740 | 120 σελίδες | τιμή 11,80 € | 8+ | BKM 10741 | 120 σελίδες | τιμή 11,80 €

ΝΕΡΓΑΣΊΑ:
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΔΤΌΗΣΕΣΥ
ΙΣ ΠΑΤΆΚΗ!
FERRARI - ΕΚ

Βιβλία από χαρτόνι, χρωματίζω, με αυτοκόλλητα και
πολλές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις
επιδόσεις των πιο ονειρεμένων αυτοκινήτων που
υπάρχουν στον κόσμο!
Για τα μικρά παιδιά – αλλά και τα μεγαλύτερα που
ποτέ δεν έπαψαν να ονειρεύονται!
BKM 10626 | BKM 10627 | 14 σελίδες | τιμή 7,40 € ο κάθε τίτλος | BKM 10618 |
BKM 10619 | BKM 10620 | BKM 10621 | 16 σελίδες | τιμή 6,20 € ο κάθε τίτλος
| BKM 10622 | BKM 10623 | BKM 10624 | BKM 10625 | 24 σελίδες | τιμή 4,20
€ ο κάθε τίτλος| BKM 10628 | BKM 10629 | 24 σελίδες | τιμή 8,20 € ο κάθε
τίτλος| BKM 11046 | BKM 11047 | 10 σελίδες | τιμή 7,90 € ο κάθε τίτλος
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Βιβλία γνώσεων
Κατερίνα Σέρβη – Θανάσης
Πέτρου

Ιστορικά
εικονογραφημένα
Στη μάχη του Μαραθώνα
Στη μάχη των Θερμοπυλών
Στη Σαλαμίνα και στις
Πλαταιές
Βιβλία-κόμικ, που αφηγούνται
την ιστορία των μαχών μέσα
από τα μάτια τριών μικρών της
εποχής.

Υβάν Ποµµό
Κριστόφ Υλλά-Σομέρ

Εμείς, η Ιστορία μας
Ας παρατηρήσουμε, με
χρονολογική σειρά, παράλληλα,
σε όλο τον κόσμο, αυτό που
ξεκίνησε να γράφεται πριν
από εκατόν πενήντα χιλιάδες
χρόνια και που είμαστε οι
πρωταγωνιστές του.

8+ | BKM 09895 | BKM 08481 | 80 σελίδες | τιμή
9,90 € ο κάθε τίτλος | BKM 11533 NEO

9+ | BKM 11222 NEO | 96 σελίδες | τιμή 14,40 €

Ελένη Σβορώνου
Εικ.: Θανάσης Πέτρου

Πράσινος πυρετός
Ένας οδηγός επιβίωσης για
αλλεργικούς στην καταπάτηση
των νόμων για το περιβάλλον
Δρ. Τζέιν Γκούντολ
Φωτ.: Μάικλ Νοϊγκεμπάουερ

Οι νεαροί χιμπαντζήδες
του Γκόμπε
Οι φωτογραφίες, οι προσωπικές
στιγμές της δρ. Γκούντολ με τους
χιμπαντζήδες, το πάθος της για
την άγρια ζωή θα εμπνεύσουν
τους αναγνώστες!

Ο οδηγός αυτός είναι για σένα
που θέλεις να εκφράσεις τη
γνώμη σου, να αντιδράσεις
στις αυθαιρεσίες σε βάρος του
περιβάλλοντος, της υγείας σου
και της ποιότητας ζωής σου,
αλλά διστάζεις γιατί δεν ξέρεις
από πού να αρχίσεις.

Σε συνεργασία με τη WWF
9+ | BKM 11365 NEO

BKM 11099 | 60 σελίδες | τιμή 10,80 €

Τζάννι Ροντάρι
Παράρτημα Βυζαντινής
Ιστορίας για την ελληνική
έκδοση: Ιωάννης
Δημητρούκας

Νίκολα Μόργκαν

Η θαυμαστή ιστορία του
ανθρώπου από την αρχή

Φταίει ο εγκέφαλός μου
Από την ανάληψη κινδύνων
μέχρι τον ύπνο ως αργά
το πρωί και τα ακατάστατα
δωμάτια, η επιστημονική έρευνα
αποκαλύπτει αυτό που πάντα οι
γονείς υποπτευόντουσαν:
ο εφηβικός εγκέφαλος
ΕΙΝΑΙ ιδιαίτερος!
Τεστ, κουίζ,
και επιστημονικά
δεδομένα αιχμής!

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν
ο άνθρωπος...»
Κάπως έτσι θα μπορούσε να
αρχίζει τούτη η ιστορία που
παρακολουθεί τον ανθρώπο
από την προϊστορία ως τα μέσα
του 20ού αιώνα. Μια ιστορία
που μπορεί να διαβαστεί σαν
παραμύθι αλλά θα δώσει και
τροφή για σκέψη.
10+ | BKM 11172 NEO

6+ | BKM 07857 NEO | 216 σελίδες | τιμή 8,80 €
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Ιστορίες με εικόνες

Μπρένταν Γουένζελ

Όλοι βλέπουμε την ίδια γάτα
Το αγόρι, το πουλί, η αλεπού... Η ίδια γάτα
µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές όψεις,
ανάλογα µε το ποιος και από πού τη βλέπει.

Βάσια Παρασκευοπούλου
Εικ.: Πέρσα Ζαχαριά και Π. Ανδριανός
Το φτεράκι και το μικρό του ξε-πέταγμα
στον κόσμο

Λίο Λιόννι

Το όνειρο του Μαθιού

2+ | BKM 05599 | 44 σελίδες | τιμή 11,90 €

Μια ιστορία για τον φόβο του αγνώστου,
αλλά και για τη χαρά της εξερεύνησης!

Μια όμορφη ιστορία μέσα από τις εικόνες του
Λ. Λ. που, όπως και ο ήρωάς του, αγάπησε
την τέχνη και έγινε ένας πολυβραβευμένος
αυτοδίδακτος ζωγράφος.

4+ | BKM 11213 | 72 σελίδες | τιμή 11,90 €

3+ | BKM 10916 | 32 σελίδες | τιμή 8,70 €

Ελένη Βλάχου, Κωνσταντίνος
Δαλαμάγκας, εικ.: Σοφία Γαλή
Φαρφανέλα Μάθε πως κάθε
«ευχαριστώ» στο τσακ εξαφανίζει το
πρόβλημα εκείνο που μοιάζει με βουνό!

Πίτερ Μπράουν

Ρέιτσελ Μπράιτ - Τζιμ Φιλντ

Η δασκάλα μου είναι τέρας! (Όχι, δεν είμαι.)

Το λιοντάρι μέσα μας

Tυχαία ο Τέλης θα συναντήσει τη δασκάλα του
στο πάρκο. Και θα καταλάβει ότι τα τέρατα
δεν είναι πάντα τόσο τρομερά όσο φαίνονται!

Δε χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να
βρεις τη φωνή σου. Ακόμα και το πιο μικρό
πλάσμα μπορεί να έχει καρδιά λιονταριού.

4+ | BKM 10645 | 32 σελίδες | τιμή 9,90 €

4+ | BKM 05479 NEO | 40 σελίδες | τιμή 11,10 €

3+ | BKM 11422 NEO | 32 σελίδες | τιμή 7,90 €

Αγαθή Δημητρούκα, εικ.: Ιφιγένεια Καμπέρη

Έλλη Πεταλά, εικ.: Φωτεινή Τίκκου

Ιωάννα Φαββατά, εικ.: Θέντα Μιμηλάκη

Λιβερίνος και Ρικάρντα

Ήταν κάποτε ένα όνειρο

Λυμένα κορδόνια

Μια γλυκιά ιστορία αγάπης που λειτουργεί
μυητικά για τα παιδιά και ευφραντικά για
τους μεγάλους.

Που ήθελε να γίνει αληθινό.
Αλλά κατάφερε κάτι πολύ καλύτερο:
Έγινε μία πραγματικότητα… όνειρο!

Ένα συγκινητικό παραμύθι για τα όνειρα, τον
φόβο, την αναπηρία, με θαυμάσιες εικόνες.

4+ | BKM 11499 NEO

5+ | BKM 11212 NEO

5+ | BKM 11741 NEO

14
Vivlia gia paidia_Xristougenna 2017.indd 14

12/10/17 09:37

Φραντσέσκα Σάννα

Βαγγέλης Ηλιόπουλος, εικ.: Έφη Λαδά

To αγόρι με τη βαλίτσα

Το ταξίδι

ΔΕΝ

Δύο παιδιά στον δρόμο της προσφυγιάς.
Τα παραμύθια κάνουν τον πόνο μικρότερο.

Μια ιστορία βασισμένη πάνω σε πολλές
ιστορίες ανθρώπων που αναζήτησαν ένα
καινούριο σπίτι, εκει που δε θα φοβούνται πια.

Όλα τα παιδιά έχουν ένα σπίτι. Όλα; Εγώ ΔΕΝ…
Κι είναι τόσο πολλά τα ΔΕΝ, που μόνο το
χαμόγελο του φίλου μπορεί να φέρει τη
ζεστασιά.

6+ | BKM 11068 | 56 σελίδες | τιμή 8,70 €

4+ | BKM 09314 | 48 σελίδες | τιμή 11,90 €

5+ | BKM 05970 | 36 σελίδες | τιμή 8,90 €

Αύγουστος Κορτώ, εικ.: Πέρσα Ζαχαριά

Αργυρώ Πιπίνη, εικ.: Ίρις Σαμαρτζή

Κατερίνα Κρις

Το ουφάκι

Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας,
άνοιξη, καλοκαίρι...

Καθαρίστρια Χάος

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της
ΙΒΒΥ | Έπαινος Εικονογράφησης
ΕΒΓΕ

Μάικ Κένι - Ξένια Καλογεροπούλου
Εικ.: Βασίλης Σελιμάς

Πώς αυτό που φοβόµαστε µπορεί να
αποδειχτεί ένας αόρατος κολλητός µας
φίλος;

5+ | BKM 05600 | 56 σελίδες | τιμή 10,50 €

8+ | BKM 11163 | 72 σελίδες | τιμή 11,80 €

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

6+ | BKM 11293 NEO | 40 σελίδες | τιμή 7,70 €

Mια ιστορία για τη βοήθεια της μιας γενιάς
προς την επόμενη, για τις δεύτερες ευκαιρίες.

Τα όνειρα τακτοποιημένα στη θέση τους.
Οι ανασφάλειες κρυμμένες στο πατάρι. Η
Έρση νομίζει πως όλα είναι σε τάξη ώσπου...

Ιούλιος Βερν, εικ.: Ρόμπερτ Ίνγκπεν

Εικ.: Ερίκ Πουιμπαρέ

Ράντγιαρντ Κίπλινγκ

Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες

Τα φανταστικά ταξίδια του Ιούλιου Βερν

Ιστορίες όπως τις είπα

Μια πανέμορφη έκδοση με το πλήρες
κείμενο και πανέμορφες εικόνες του
εξαιρετικού εικονογράφου.

Πέντε ιστορίες βασισμένες στα
σπουδαιότερα έργα του Ιούλιου Βερν.

Δώδεκα εξαιρετικά εικονογραφημένες
ιστορίες από τον συγγραφέα του
Βιβλίου της ζούγκλας.

5+ | BKM 11420 NEO | 224 σελίδες | τιμή 18,80 €

7+ | BKM 10237 | 160 σελίδες | τιμή 15,80 €

7+ | BKM 11441 NEO | 112 σελίδες | τιμή 15,40 €
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Διαβάζω γιατί διασκεδάζω
René Goscinny, Jean-Jacques
Sempé

Ο μικρός Νικόλας
Μπερνάρ Φριό

Ο μικρός Νικόλας | Ο
μικρός Νικόλας έχει
μπελάδες | Ο μικρός
Νικόλας και η παρέα
του | Ο μικρός Νικόλας
διασκεδάζει | Ο μικρός
Νικόλας πάει διακοπές

Ιστορίες στο τάκα τάκα
«Για όσους αγαπούν το
διάβασμα αλλά και για όσους
δεν ανοίγουν εύκολα βιβλίο.
Είμαι σίγουρη πως θα τις
απολαύσουν αναγνώστες κάθε
ηλικίας. Αισθάνομαι τυχερή
που τις μετέφρασα, μόνο που
ζηλεύω λιγάκι γιατί θα ήθελα
να τις είχα γράψει εγώ». - Ξένια
Καλογεροπούλου

Έχει μεταφραστεί σε 45
χώρες και ξεπέρασε τα
15.000.000 αντίτυπα!

8+ | BKM 11220 | 96 σελίδες | τιμή 5,90 €

Ένας από τους πιο γοητευτικούς
ήρωες που έχει προκαλέσει το
γέλιο σε γενιές αναγνωστών!

5+ | BKM 09481 | BKM 09485 | 180 σελίδες |
τιμή 11,50 € | BKM 09482 | BKM 09483 | BKM
09484 | 156 σελίδες | τιμή 11,50 €

Κρις Ρίντελ

Ούρσουλα
Η Ούρσουλα πάει Σχολείο
Η Ούρσουλα και η συμμορία της Κίτρινης Γάτας
Μια σειρά από μυστηριώδεις ληστείες έχουν συνταράξει τη
Μεγαλόπολη. Ταυτόχρονα, πολλά σκυλάκια του καναπέ έχουν
εξαφανιστεί δίχως ν’ αφήσουν ίχνη πίσω τους.
Κάποιος πρέπει να δώσει ένα τέλος σ’ όλα αυτά!
Το μόνο που χρειάζονται η Ούρσουλα
κι ο κύριος Ούλοφ είναι ένα έξυπνο σχέδιο δράσης!

Υπάρχει άραγε μυστήριο που δεν μπορεί να ξεδιαλύνει η Ούρσουλα
μαζί με τον καλύτερό της φίλο, τον κύριο Ούλοφ;

8+ | BKM 06799 | BKM 08469 | 184 σελίδες | τιμή 8,80 € ο κάθε τίτλος
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Δραστηριότητες

Τζόννυ Νταντλ

Οι κουρσάροι
Τζόλλυ-Ρότζερς Βιβλίο
δραστηριοτήτων

Ο Πειρατοφαγάνας
Οι πειρατές της
διπλανής πόρτας
Με τους
Τζόλλυ-Ρότζερς
3+ | BKM 11398 NEO | 40 σελίδες | τιμή 8,80 €

3+ | BKM 11421 NEO | 40 σελίδες | τιμή 8,80 €

4+ | BKM 11385 NEO | 40 σελίδες | τιμή 7,70 €
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Τζεφ Ρόντκυ

Τα Ταππεράκια
3. Στη μάχη της προεδρίας
Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι είναι δίδυμα
και ξεκινάνε πόλεμο, όπως όλα τα καλά αδέλφια,
με αφορμή κάποια... μπισκότα.
Πλοκή πάντοτε στην κόψη, καθημερινές εφηβικές
καταστάσεις και τρελό γέλιο.

«Ξεκαρδιστική, καταιγιστική δράση... μια
ιστορία που θα σας κάνει να γελάσετε και
θα σας συναρπάσει».
Publishers Weekly

1. Πολεμούν (μεταξύ τους)
2. Κάνουν άνω κάτω τη Νέα Υόρκη
Ετοιμάζεται:

Τα Ταππεράκια γίνονται βάιραλ
9+ | BKM 11209 NEO | 56 σελίδες | BKM 10506 | 232 σελίδες |
τιμή 8,80 € | BKM 10638 | 272 σελίδες | τιμή 9,90 € | BKM 10876
| 280 σελίδες | τιμή 10,50 €

Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Πριγκίπισσα Αθηνά
Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλη μέρα;
Ουπς, δεν είμαι πια όμορφη!
Μια θαρραλέα σειρά, που μας θυμίζει πως μία αληθινή πριγκίπισσα
δεν επαναπαύεται στα φορέματα και στα βατραχάκια της. Η Αθηνά
είναι η πιο ευρηματική κι αντισυμβατική πριγκίπισσα που έχετε ποτέ
διαβάσει!
Σύντομα θα κυκλοφορήσουν:

Βαρέθηκα να περιμένω τον πρίγκιπα
Γιατί δεν είναι πια όλα δικά μου;
Χάλασε το μαγικό ραβδί μου
4+ | BKM 11232 NEO | BKM 11233 NEO

Τζόννυ Νταντλ

Οι κουρσάροι ΤζόλλυΡότζερς
Και η στοιχειωμένη
γαλέρα
Και η καταραμένη σπηλιά
Και το τέρας με τον
θησαυρό
Σαλπάρετε μαζί με τη Ματίλντα,
τον Τζιμ και τους κουρσάρους
Τζόλλυ-Ρότζερς σ’ αυτή την
καινούρια σειρά με φανταστικές
πειρατικές περιπέτειες.
8+ | BKM 09887 | BKM 09888 | BKM 11194 | 160 σελίδες | τιμή 7,90 € ο κάθε τίτλος
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Σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικ.: Λήδα Βαρβαρούση

6+

Τριγωνοψαρούλης

οι μεγάλες περιπέτειες
20 χρόνια, ο αγαπημένος ήρωας
της παιδικής λογοτεχνίας. Τώρα
όλες οι μεγάλες περιπέτειες μαζί
σε μία επετειακή έκδοση.
«Ο ιδιαίτερος ήρωας, με την
αντισυμβατική μορφή και τη
χρυσή καρδιά, αποτελεί έναν
ολόκληρο κόσμο, περισσότερο
κι από το να είναι ένας απλός
παιδικός ήρωας».

Τασούλα Επτακοίλη
Εικ.: Τόμεκ Γιοβάνης

Ο Γουργούρης
Μια ιστορία για την αγάπη
που ποτέ δε χάνεται. Για την
ανθρωπιά καιτην απανθρωπιά
– ανθρώπων και ζώων. Και για
το πόσο ωραίο είναι να είσαι
διαφορετικός.

4+ | BKM 11049 | 288 σελίδες | τιμή 12,50 €

8+

BKM 11170 | 72 σελίδες | τιμή 5,90 €

Τζέιμς
Πάτερσον,
Κρις Τέμπετς

Βούλα Μάστορη
Εικ.: Γιώργος Δημητρίου

9+

1

Σούπερ ήρωας
στα θρανία

Το αγόρι των μελισσών

Ο Κέννυ Ράιτ έχει έναν πολύ
καλό φίλο – ο οποίος τυχαίνει
να είναι και σούπερ ήρωας.
Μαζί έχουν βαλθεί να σώσουν
τον κόσμο – ή, αν όχι αυτό,
τουλάχιστον να αντισταθούν
στις δυνάμεις του κακού που
επιτίθενται στο σχολείο του
Κέννυ…

Ο Κωνσταντίνος είχε δοκιμάσει
μερικές φορές να τα πει όλα
στους γονείς του. «Αρκετά! Η
φαντασία σου δεν έχει όρια!»
του απαντούσαν. Έτσι, δεν έμαθε
κανείς ότι αυτός ήταν «το αγόρι
των μελισσών», ότι αυτός είχε
γίνει στην πραγματικότητα
μελισσένιος...
BKM 05643 | 136 σελίδες | τιμή 7,90 €

Λόρεν Τσάιλντ

Ντετέκτιβ
ΡΟΥΜΠΥ ΡΕΝΤΦΟΡΤ
6. Νίκησε ή πέθανε

BKM 10880 NEO | 288 σελίδες | τιμή 12,20 €

Είναι 13 χρονών και το
όνειρό της είναι να γίνει
κατάσκοπος. Και να η
ευκαιρία! Μόνο που πρέπει
να βάλει τα μεγάλα μέσα: τη
λογική και το μυαλό της.

1. Κοίτα με στα μάτια
2. Πάρε την τελευταία σου ανάσα
3. Τρέχα να ξεφύγεις!
4. Νιώσε τον φόβο
5. Διάλεξε το δηλητήριό σου
9+ | BKM 11159 NEO | 608 σελίδες | τιμή 17,70 € | BKM 10632 | 568 σελίδες |
τιμή 16,60 € | BKM 10259 | 512 σελίδες | τιμή 15,90 € | BKM 08723 | 400
σελίδες | τιμή 15,33 € | BKM 09093 | 416 σελίδες | τιμή 15,83 € | BKM 09616 |
520 σελίδες | τιμή 16,82 € | BKM 10632 | 568 σελίδες | τιμή 16,60 €
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Σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους
Λίτσα Ψαραύτη
Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Το διπλό ταξίδι
Ελένη Κατσαμά

Το σκλαβάκι της Κνωσού
Η ζωή στο παλάτι, ιδωμένη
μέσα από τα μάτια ενός μικρού
σκλάβου την εποχή
της πτώσης του μινωικού
πολιτισμού, των πολέμων,
των μετακινήσεων πληθυσμών
και των φυσικών καταστροφών:
Μια εικόνα καθ' ομοίωση της
κοινωνίας μας.

«Στο βιβλίο μου περιγράφω όλα
τα γεγονότα που έζησα. Θέλησα
να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει
να είσαι πρόσφυγας, διωγμένος
από τον τόπο σου, γεμάτος
φόβο, ανασφάλεια, απόγνωση κι
απελπισία. Να καταλάβουν πόσο
φοβερός είναι ένας πόλεμος και
πόσο πρέπει να αγωνιστούμε για
να έχουμε ειρήνη.» Λ.Ψ.

Έπαινος Pier Paolo Vergerio
Βραβείο Μιχαήλας Αβέρωφ
9+ | BKM 00298 | 240 σελίδες | τιμή 11,90 €

9+ | BKM 11251 | 168 σελίδες | τιμή 8,80 €

Άννα Κουππάνου

12+

Η εξαφάνιση της
Κ. Παπαδάκου
και τι έγινε
εκείνο το καλοκαίρι

Τζέικ Γκέρχαρντ

Εγώ και η Μιράντα

Η Κ. Παπαδάκου είναι η
αγαπημένη συγγραφέας του
Αλέξη. Όμως το
πολυαναμενόμενο τελευταίο
μέρος της τετραλογίας της δεν
εκδίδεται την ημερομηνία που
έχει ανακοινωθεί. Ο Αλέξης
μαζί με τους κολλητούς του
θα οδηγηθεί σε μια έρευνα
και αναπάντεχα θα έρθει
αντιμέτωπος με τις φοβίες,
αλλά κυρίως με το οικογενειακό
του παρελθόν…

O Σαμ, ο Ντιουκ, ο Τσάλλι:
Τρία ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικά
αγόρια που έχουν ένα κοινό:
είναι ερωτευμένοι με τη
ΜΙΡΑΝΤΑ. Ο κλόουν της τάξης,
ο διανοούμενος, ο αθλητής.
Χιούμορ, παρεξηγήσεις, λάθη
που οδηγούν σε τρελά γέλια:
οι ζωές τριών αγοριών
διασταυρώνονται για να
κερδίσουν ένα κορίτσι.
12+ | BKM 11408 | 160 σελίδες | τιμή 7,50 €

13+ | BKM 10857 NEO | 264 σελίδες | τιμή 11,80 €

Πίττακους Λόρι

Η κληρονομιά των Λόριαν
Ενωμένοι σαν μια γροθιά
Eίμαι το νούμερο 4
Η δύναμη των 6
Η άνοδος του 9
Η πτώση του 5
Η εκδίκηση της 7
Το πεπρωμένο της 10
Σκότωσαν το Νούμερο Ένα στη Μαλαισία.
Το Νούμερο Δύο στην Αγγλία.
...Και τη Σάρα Χαρτ στο Μεξικό.
Μου πήραν την οικογένεια, τους φίλους, και
τώρα αυτήν που αγαπούσα περισσότερο.
Είμαι ο Τζον Σμιθ. Είμαι το Νούμερο Τέσσερα.
Δεν έχω τίποτα πια να χάσω – κι αυτό είναι
το μεγαλύτερο λάθος τους.

12+ | BKM 11393 NEO | BKM 07774 | 416 σελίδες | τιμή 15,43 € | BKM 08233 | 384
σελίδες | τιμή 15,42 € | BKM 08856 | 368 σελίδες | τιμή 14,63 € | BKM 10284 |
384 σελίδες | τιμή 14,40 € | BKM 10641 | 392 σελίδες | τιμή 14,40 € | BKM 10642
| 424 σελίδες | τιμή 15,50 €
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Βιβλία περιπέτειας & φαντασίας
Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Βαγγέλης Παυλίδης

Το βιβλίο της ζωής του μεγάλου Γαργαντούα
(Ελεύθερη διασκευή του κλασικού έργου του Φρανσουά Ραμπελαί)

Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης
(Ελεύθερη διασκευή του κλασικού έργου του Μιγκέλ Θερβάντες)
Οι δύο διαχρονικοί λογοτεχνικοί ήρωες εμπνέουν τον αγαπημένο
συγγραφέα να ξαναδιηγηθεί τις περιπέτειές τους και να δημιουργήσει
τους δικούς του ήρωες.
«Οι λογοτεχνικοί ήρωες που καταφέρνουν να ζούνε μέσα στους
αιώνες τελικά είναι χαρακτήρες που αξίζει κανείς να τους γνωρίσει
από πιο κοντά». Μ.Κ.
9+ | BKM 11535 NEO | 200 σελίδες

9+ | BKM 10040 NEO | 208 σελίδες

Πίτερ Μπράουν

Το ρομπότ στο ερημονήσι

Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικ.: Πέτρος Χριστούλιας

Τι συμβαίνει όταν η φύση και
η τεχνολογία έρχονται σε
σύγκρουση;
Η Ρόζι το ρομπότ ανακαλύπτει
ότι βρίσκεται σε κάποιο μακρινό
νησί. Ξέρει ότι πρέπει να
επιβιώσει μαθαίνοντας από τα
ζώα. Η Ρόζι νιώθει ότι το νησί
είναι ο τόπος της – μέχρι που
έρχονται τα άλλα ρομπότ να την
αναζητήσουν…

Νάνσι
Μια πριγκίπισσα σώζεται από
την ομηρία ενός απαίσιου
δράκου χάρη στον λευκό ιππότη,
τον οποίον είναι υποχρεωμένη
να παντρευτεί. Εκείνη είναι όμως
ερωτευμένη με τον κηπουρό κι
όταν αντιλαμβάνεται ότι εκείνος
έχει εξαφανιστεί, αναλαμβάνει
δράση.
7+ | BKM 11171 NEO | 288 σελίδες | τιμή 11,90 €

9+ | BKM 10884 | 256 σελίδες | τιμή 10,90 €

Κάλεμπ Κρισπ

Μακριά από την Άιβυ
Πόκετ! | Σταματήστε την
Άιβυ Πόκετ! | Ως εδώ με
την Άιβυ Πόκετ!
Είμαι 12 χρονών και δεν
θα μπορέσετε να βρείτε πιο
συναρπαστική προσωπικότητα
σε όλο το Παρίσι: Έχω το
ένστικτο μυστικού πράκτορα,
τη σβελτάδα ξαφνιασμένου
κούνελου, και τη χάρη πρίμας
μπαλαρίνας.
Είστε έτοιμοι για την Άιβυ Πόκετ;
Γιατί η Άιβυ Πόκετ είναι έτοιμη
για σας!
βιβλίο που µ’ έκανε να
«Ένα διασκεδαστικό
ετών
ταυτόχρονα». Ella, 10
γελάω και να πηδάω

8+ | BKM 10633 | 368 σελίδες | BKM 10634 NEO |
360 σελίδες | τιμή 14,40 € ο κάθε τίτλος | BKM 11444 NEO
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Αντρί Σνερ Μάγκνασον

Τιμακιστάν

Το σεντούκι του χρόνου
Σ’ ένα κοντινό μέλλον οι
άνθρωποι, απογοητευμένοι
από την καθημερινότητά τους,
κλείνονται σε μαύρα κουτιά που
έχουν τη δύναμη να σταματούν
τον χρόνο. Μερικά παιδιά
όμως απεγκλωβίζονται για να
αντιμετωπίσουν τον βασιλιά εφευρέτη της χρονοπαγίδας...
Μια μαγική ιστορία που μας
καλεί ν’ αρπάξουμε τη ζωή από
το χέρι ΤΩΡΑ!

Νίκολας Γκάννον

The Doldrums: Το
παγόβουνο και ο
φανοστάτης
Οι φημισμένοι εξερευνητές
Ραλφ και Ρέιτσελ Χέλμζλυ
εξαφανίστηκαν στην Ανταρκτική.
Ο Άρτσερ, ο εγγονός τους
λατρεύει την περιπέτεια, αλλά
οι γονείς του μετά βίας τον
αφήνουν να βγει από το σπίτι.
Έτσι μαζί με τους φίλους του
οργανώνουν ένα σχέδιο που
περιλαμβάνει κροκόδειλους και
αλεξίπτωτα...

14+ | BKM 06360 NEO | 376 σελίδες | τιμή 14,40 €

8+ | BKM 10878 NEO | 368 σελίδες | τιμή 16,60 €

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Μαρία Παπαγιάννη

Θωμάς Q.Bit

Παπούτσια με φτερά

Ταξιδιώτης στο κάτοπτρο
του χρόνου

Μια περιπέτεια με μικρά θαύματα
και μεγάλους αγώνες στους
δυο κόσμους, τον πραγματικό
και τον άλλο, τον κρυμμένο στη
φαντασία μας.
Ένα βιβλίο για την ποίηση,
για το κυνήγι της χώρας της
Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή,
με κανονικούς ανθρώπους που
επιμένουν να ονειρεύονται.

Πάντα επιζητούσες την
περιπέτεια αλλά μέχρι που είσαι
προετοιμασμένος να αντέξεις;
Ο Θωμάς, κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο με «ταχύτητες
κβάντων». Όταν προκαλεί,
χακάροντας τη μεγαλύτερη
εταιρεία ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, ούτε ο ίδιος δεν
μπορεί να φανταστεί πού
μπλέκει.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
13+ | BKM 10717 | 264 σελίδες | τιμή 11,50 €

10+ | BKM 10682 | 288 σελίδες | τιμή 11,80 €

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων
Βιβλίο 1: Το μυστικό καταφύγιο
Βίβλίο 2: Όταν ήρθαν για εμένα
Ένας κόσμος που βρίσκεται δίπλα μας και κατοικείται
από συνηθισμένα παιδιά με ασυνήθιστες ιδιότητες.
Παιδιά που θα κάνουν φίλους, θα ζήσουν επικίνδυνες
και αστείες περιπέτειες, θα γνωρίσουν αλλόκοτους
καθηγητές, θα αποδεχτούν τη
μοναδικότητά τους. Περίπου ό,τι θα συνέβαινε
και σε ένα συνηθισμένο σχολείο δηλαδή!

9+ | BKM 11356 | 136 σελίδες | τιμή 7,90 €
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Για μικρούς & μεγάλους

Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου

Μαρία Σκιαδαρέση

Αντωνία Γουναροπούλου

Σταμάτης Κεσόγλου

«Αγάπησέ με...» και άλλα
παραμύθια

Γιλάν, Η πριγκίπισσα των
φιδιών

Κυνηγοί και λύκοι

ΦΕΛΙΞ, Ένα παραμύθι και η
ιστορία του κόσμου

8+ | BKM 09882 | 176 σελίδες | τιμή 8,10 €

9+ | BKM 10868 | 120 σελίδες | τιμή 5,90 €

14+ | BKM 11224 | 96 σελίδες | τιμή 5,50 €

5+ | BKM 11636 NEO

Ίθαν Χοκ

Μαρία Παπαγιάννη

Σύλβια Πλαθ

Έλενα Φερράντε

Κώδικας για ιππότες

Η κλέφτρα των ονείρων

«Το κουστούμι δε με μέλει»

Η παραλία τη νύχτα

και άλλες ιστορίες για παιδιά

Το μοναδικό βιβλίο της Φερράντε
που απευθύνεται σε παιδιά.

10+ | BKM 10862 NEO

9+ | BKM 10279 | 72 σελίδες | τιμή 6,57 €

6+ | BKM 08486 NEO | 72 σελίδες | τιμή 9,90 €

6+ | BKM 11055 NEO

Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Μαριάννα Κουμαριανού

Λίλη Λαμπρέλλη

Η θέση της καρδιάς

Αυτός που ξεπουλούσε
όνειρα

Χριστίνα Φραγκεσκάκη

Το αστερόσπιτο

9+ | BKM 11548 NEO | 32 σελίδες | τιμή 3,50 €

8+ | BKM 11549 NEO | 32 σελίδες | τιμή 3,50 €

(το παραμύθι και η θεατρική του
διασκευή)

5+ | BKM 11051 NEO | 84 σελίδες | τιμή 5,90 €

Ρόσνα και... Μοζαμέλ
9+ | BKM 06921 | 24 σελίδες | τιμή 3,00 €

22
Vivlia gia paidia_Xristougenna 2017.indd 22

12/10/17 09:38

Σύγχρονη λογοτεχνία για νέους
Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Ξυπόλυτοι ήρωες
Η δράση των ορφανών
του Παπάφειου
Ορφανοτροφείου, γνωστών και
ως Ξυπόλυτο Τάγμα,
και το ξεκλήρισμα της εβραϊκής
κοινότητας της Θεσσαλονίκης.
Συμφέροντα αντικρουόμενα,
χριστιανοί και Εβραίοι,
αγωνιστές της Αντίστασης και
συνεργάτες των χιτλερικών…

Το φιλί της λύκαινας
Ένας ασυνήθιστος
παππούς περνάει με τον
δωδεκάχρονο εγγονό του ένα
καλοκαίρι όλο απρόοπτα. Παρέα
τους μια λύκαινα.
Μια ιστορία υφασμένη
από οικογενειακές παρεξηγήσεις
και κοινωνικές συγκρούσεις που
αφηγείται ο παππούς
και ακόμα καθορίζουν τον
ταραγμένο κόσμο μας.

Βραβείο Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ
12+ | BKM 10738 | 240 σελίδες | τιμή 11,80 €

11+ | BKM 10737 | 400 σελίδες | τιμή 15,90 €

Ελένη Δικαίου

Μαρούλα Κλιάφα

Φόντο σε διπλό καθρέφτη

Δύσκολοι καιροί για
μικρούς πρίγκιπες
Η δημοσιογραφική έρευνα
για τον θάνατο ενός
δεκαπεντάχρονου τσιλιαδόρου
αποκαλύπτει τη μοναχική του
πορεία, συντροφιά με τον Τζιμ
Μόρρισον, τον Μικρό Πρίγκιπα
και το όνειρο της φυγής. Της
μεγάλης περιπέτειας.
Ένα μυθιστόρημα τρυφερό και
συνάμα βίαιο που ανατέμνει την
εφηβεία και τα αδιέξοδά της.
14+ | BKM 11497 NEO

Ένας διπλός καθρέφτης και μέσα
του καθρεφτίζεται ένα κορίτσι.
Κέλλυ ή Καλλιόπη;
Η μία είναι αληθινή, η άλλη θα
μπορούσε να είναι σκιά.
Μόνο ο διπλός καθρέφτης της
γιαγιάς, φερμένος απ’ την Πόλη,
μπορεί να αποκαλύψει την
αλήθεια.
Ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης σε
μια εποχή που όλοι δοκιμάζονται
στα όρια των φυσικών και
ηθικών αντοχών τους.
15+ | BKM 11413 NEO | 320 σελίδες | τιμή 11,90 €

Ζωρζ Σαρή

Η αγαπημένη συγγραφέας μικρών και μεγάλων

Νινέτ

Μήπως ο καθένας μας δε θα ’θελε να ζήσει στην Πόλη,
στην Οδησσό, στο Παρίσι ή στη Σενεγάλη;
Ποιος δε θα ζήλευε τη Νινέτ, που έζησε σε τόσα μέρη;
Τι ψάχνει όμως να βρει το ατίθασο αυτό κορίτσι;

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας
Βραβείο Eλληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Το ψέμα
Η Χριστίνα είναι δεκαπέντε χρόνων. Πίσω της απλώνονται
τα παιδικά της χρόνια. Το μέλλον ποιο θα είναι;
Νιώθει μπερδεμένη με τον εαυτό της και καταφεύγει στο ψέμα.
12+ | BKM 08498 | 416 σελίδες | τιμή 15,90 € | BKM 00680 | 144 σελίδες | τιμή 9,20 €
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Σύγχρονη λογοτεχνία για νέους
Φίλιππος Μανδηλαράς

Τζέρρυ Σπινέλλι

Υπέροχος κόσμος

Η Στάργκερλ είναι ακραία,
υπερβολική, εξωφρενική ή
εξωφρενικά αντισυμβατική.
Είναι πάντως ένα κορίτσι
αληθινό όσο και η ελπίδα μας,
όσο η προοπτική,
όσο αληθινά είναι τα
καλύτερα κομμάτια της
ανθρώπινης φύσης!

Βραβείο Αναγνώστη
15+ | BKM 10702 | 320 σελίδες | τιμή 13,30 €

Πάτρικ Νες
[Το τέρας έρχεται]

Οι υπόλοιποι
απλώς ζούμε εδώ
Μερικές φορές πρέπει να
βρεις το ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ
μέσα στο συνηθισμένο.
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ. ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ;
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΠΛΩΣ ΖΟΥΜΕ
ΕΔΩ.

14+ | BKM 10860 | 224 σελίδες | τιμή 9,90 €

Ντέιβιντ Λέβιθαν

Κάθε μέρα άλλος
Κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό
σώμα. Κάθε μέρα σε μια
διαφορετική ζωή. Κάθε μέρα
ερωτευμένος με το ίδιο κορίτσι.
Ο Α είναι πλέον συνηθισμένος
σε αυτό: Ποτέ μη συνδέεσαι.
Μην παρεμβαίνεις στη ζωή τους.
Mέχρι που ο Α ξυπνάει στο σώμα
του Τζάστιν και γνωρίζει τη φίλη
του, την Ριάννον. Kαι από τότε οι
κανόνες δεν ισχύουν πια.
14+ | BKM 10859 NEO

KΌΜΙΚΣ - GRAPHIC NOVELS

15+ | BKM 11456 | 352 σελίδες | τιμή 14,40 €

Εικαστικά εξωφύλλου του Κρις Μόουλντ από το βιβλίο του Ματ Χέιγκ Το κορίτσι που έσωσε τα Χριστούγεννα.

Στάργκερλ

Δεκατέσσερις εφήβοι
από την κρυµµένη µεριά της
πόλης ψάχνουν αφορμή
για να ερωτευτούν,
να συγκρουστούν, να
ονειρευτούν.
Σε έναν κόσμο που φαντάζει
υπέροχος ακόμα κι όταν
βυθίζεται στο σκοτάδι…

Όουεν Κόλφερ – Άντριου Ντόνκιν – Τζοβάννι Ριγκάνο

Πρόσφυγες
Το ταξίδι του Ίμπο είναι έργο φαντασίας, αλλά κάθε
ξεχωριστό στοιχείο είναι αληθινό. Καθένας που ξεκινάει αυτό
το ταξίδι έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Και όλοι
τους είναι άνθρωποι.
BKM 11380 | 144 σελίδες | τιμή 11,10 €

Άρι Φόλμαν – Ντέιβιντ Πολόνσκυ

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Σε συνεργασία με το ANNE FRANK FONDS founded by
Otto Frank.
BKM 11496 NEO
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EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665,
ΦAΞ: 210.36.50.069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078 ΥΠΟΚATAΣΤΗΜΑ: KOPYTΣAΣ
(TEPMA ΠONTOY - ΠEPIOXH B’ KTEO), 570 09 KAΛOXΩPI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ΦΑΞ: 2310.70.63.55
Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr
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