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Εκδοτικό Πλάνο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020
9 Σεπτεμβρίου (9 τίτλοι)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΑΠΙΘΑΝΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)

8,80

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛ.

5

ΚΗΠΟΣ (ΑΠΙΘΑΝΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)

8,80

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

5

ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ (ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ #1)

9,90

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

6

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ #2)

9,90

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

6

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩ!

8,80

Cinders McLeod

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

7

ΤΙ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

13,30

Fatti Burke

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

7

ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ)

12,20

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

8

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ (ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ)

12,20

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

8

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ (ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ)

12,20

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

8

23 Σεπτεμβρίου (15 τίτλοι)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΦΙΛΗ

15,50

Teresa Driscoll

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

ΣΕΛ.

9

ΙΕΡΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

16,60

Michael Connelly

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ /
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

10

ΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑ

16,60

Sofia Lundberg

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

11

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

15,50

André Gerolymatos

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

12

ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

15,50

Mike Dow

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

ΘΕΛΩ-ΠΙΣΤΕΥΩ-ΜΠΟΡΩ - ΤΑ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

13,30

Εύη Ξυραφά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

16,60

Alexander Loyd, PhD,
ND

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

14

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

16,60

Marc Brackett

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

14

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΖΛ)

15,50

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

15

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΖΛ)

15,50

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

15

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ! (ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ #3)

11,10

Frauke Nahrgang

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

16

ΔΥΝΑΤΗ ΑΜΥΝΑ (ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ #4)

11,10

Frauke Nahrgang

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

16

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ - ΜΙΚΡΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

14,35

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

17

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΧΘΡΟ (ΟΥΤΟΠΙΑ #2)

14,35

Tessa Dare

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

18

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ (ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΑ #2)

14,35

Eloisa James

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

18

7 Οκτωβρίου (17 τίτλοι)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έλενα Ακρίτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ.

19

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

20

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

17,70

Steve Cavanagh

ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ

16,60

Lesley Kara

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

21

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

16,60

Imogen Kealey

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

22

ΕΘΝΗ ΣΕ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ

22,00

Jared Diamond

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

23

ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ..

13,30

Jessica Joelle
Alexander

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

24

ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ

13,30

Sun-mi Hwang

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

25

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

16,60

Claire Dale

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

26
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

11,10

Jeff Beneker

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ

26

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ...

11,10

Κατρίνα Τσάνταλη

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

27

Η ΒΑΛΙΤΣΑ

13,30

Chris NaylorBallesteros

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

28

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

11,10

Keilly Swift

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

28

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ (3 ΤΡΕΛΟΙ YOUTUBERS! #3)

9,90

The Crazy Haacks

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

29

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (3 ΤΡΕΛΟΙ YOUTUBERS! #4)

9,90

The Crazy Haacks

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

29

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΟΛΙΒΙΑ - ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ #7)

8,80

Meredith Costain

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

30

ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Ο ΚΑΚΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΚΑΣ #2)

14,35

Sarah MacLean

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

31

ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΣΕ ΒΡΕΙ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΑΪΝΤ #4)

14,35

Johanna Lindsey

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

31

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

15,50

Tore Renberg

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

32
33

21 Οκτωβρίου (16 τίτλοι)
ΣΕΛ.

ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

15,50

Anthony Horowitz

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ /
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

ΓΕΝΕΣΗ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

14,35

Guido Tonelli

ΕΠΙΣΤΗΜΗ &
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

34

Γιώργος Μαργαρίτης

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

35

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ

13,30

Gabrielle Levy

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

36

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ 100 ΛΕΞΕΙΣ

8,80

Laurence Devillairs

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

37

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 100 ΛΕΞΕΙΣ

8,80

Olivier Houdé

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

37

Heidi Murkoff

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

38

(Α.Ε.) ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ
ΚΥΡ 2020-2021

16,60

ΚΥΡ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ-ΕΓΧΡΩΜΟΙ
ΟΔΗΓΟΙ

39

ΣΙ ΛΟΝΤΕ – ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

9,90

Μίλτος Πιστώφ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

40

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΑΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

13,30

P.G. Bell

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

41

ΙΛΙΑΔΑ & ΟΔΥΣΣΕΙΑ - ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΥΘΟΣ

12,20

Κατερίνα Σέρβη

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

42

ΝΑΣΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ - Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ... (ΤΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΚΙΑ #17)

7,70

Davide Calì

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

43

ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΑΨΑΣ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (ΤΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΚΙΑ #18)

7,70

Davide Morosinotto

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

43

ΚΛΕΦΤΗΣ ΦΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΝΖΙ #7)

14,35

Jennifer Ashley

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

44

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ

14,35

Mia Sheridan

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

44

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ EVER! (ΟΛΙΒΙΑ - ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ #8)

8,80

Meredith Costain

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

45

ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

6,60

30 Οκτωβρίου (3 τίτλοι)

SANTA BABY

ΣΕΛ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

45

Jonathan Stutzman

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

45

4 Νοεμβρίου (13 τίτλοι)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

16,60

Sebastian Fitzek

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

46

Lucinda Riley

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

47

Paul Strathern

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

48

ΤΟ ΔΩΜΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ

15,50

ΣΕΛ.

Εκδοτικό Πλάνο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ - 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14,35

Alev Scott &
Aνδρονίκη Μακρή

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

49

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ… ΤΗ ΘΛΙΨΗ

7,70

Sue Morris

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

49

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ… ΤΗΝ ΑΫΠΝΙΑ

7,70

Colin Espie

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

49

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ… ΤΟ ΣΤΡΕΣ

7,70

Lee Brosan

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

49

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ – ΑΚΟΜΗ

11,10

Μαρίνα Γιώτη

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

50

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

13,30

Edith Nesbit

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

51

ΜΑΡΙ ΚΙΟΥΡΙ (ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ #8)

8,80

Jane Kent

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

52

ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ (ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ #7)

8,80

Jane Kent

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

52

Η ΕΞΙΛΕΩΣΗ (Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ #3)

14,35

Lorraine Heath

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

53

ΑΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ #3)

14,35

J.D. Robb

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

53

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΚ ΤΑΚ, ΤΙΚ ΤΑΚ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΝΑ...

16,60

M. J. Arlidge

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ /
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

54

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΡΙΝΑ

16,60

Jorn Lier Horst

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ /
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

55

Ο ΑΓΟΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

15,50

Edward E. Cohen

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

56

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

11,10

Mikael Krogerus

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

57

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

9,90

Έφη Λαδά

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

58

ΓΚΑΖΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ! (ΛΕΣΧΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΓΟΥΦ ΧΟΛΜΣ #13)

9,90

Isaac Palmiola

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

59

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΙΤΖΙΣ & ΣΙΑ – Η ΜΑΤΊΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΈΝΑ
ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ

14,35

Anna James

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

59

Μιχάλης
Μακρόπουλος

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

60

18 Νοεμβρίου (10 τίτλοι)

Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΣΕΛ.

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (AΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ #2)

14,35

Julie Garwood

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

61

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΙΛΗΜΜΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΑΒΙΣ #4)

14,35

Lisa Kleypas

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

61

ΤΙΜΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2 Δεκεμβρίου (5 τίτλοι)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

4

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

ΣΕΛ.

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ

8,80

Merlin Holland

62

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΪΝΣΤΑΙΝ

8,80

Carlos I. Calle

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΪΝΤ

8,80

D.M. Thomas

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ (ΟΥΤΟΠΙΑ #3)

14,35

Tessa Dare

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

63

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΛΑΘΟΣ (ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΑ #3)

14,35

Eloisa James

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

63

62
62

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

Απίθανα
Καλαθάκια
Με τα Απίθανα Καλαθάκια, τα παιδιά
κάνουν τα πρώτα τους βήματα
στο σχολείο και στη φύση.

9 789606 531231

9 789606 531248

Κάθε σελίδα ένα ατέλειωτο παιχνίδι στο σχολείο
παρέα με το βατραχάκι και τα άλλα ζωάκια!

Κάθε σελίδα ένα ατέλειωτο παιχνίδι στον κήπο
παρέα με το κουνελάκι και τα άλλα ζωάκια!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 10 • ΣΧΗΜΑ: 25x24 • ΤΙΜΗ: 8,80 €

ΜΕ ΙΕΣ
ΟΝΕΝ
ΧΑΡΤ ΛΙΔΕΣ
ΣΕ

5

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

Παίζω και Ανακαλύπτω
Με Παραθυράκια και Κινούμενες Εικόνες!
ΛΊ ΔΕ Σ!
M E ΧΑ ΡΤ ΟΝ ΈΝ ΙΕ Σ ΣΕ

Εξερευνώ το αγρόκτημα,
παίζω με τα ζωάκια και μαθαίνω
για τα μωρά τους!

Εξερευνώ τη θάλασσα
και ανακαλύπτω τον
κόσμο του βυθού!

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν
για τη ζωή στο αγρόκτημα
και διασκεδάζουν με τα παραθυράκια
και τις κινούμενες εικόνες!

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν βασικές
έννοιες, γνωρίζουν τα πλάσματα
της θάλασσας και διασκεδάζουν
με τα παραθυράκια και
τις κινούμενες εικόνες!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 24 • ΣΧΗΜΑ: 20x20 • ΤΙΜΗ: 9,90 €

6

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

3

Μ ι Α ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΣΕ ι ΡΆ Β ι ΒΛ ι ΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣ ι ΆΖΕΙ ΜΕ ΑΠΛΌ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌ
ΤΡΌΠΟ ΒΑΣ ι ΚΈΣ Ο ι ΚΟΝΟΜ ι ΚΈΣ ΈΝΝΟ ι ΕΣ!

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩ!
Τα παιδιά μαθαίνουν
για την αποταμίευση.

ΙΩΝ
Α ΒΙΒΛ
Η ΣΕΙΡ ΧΙΖΕΤΑΙ!
ΣΥΝΕ

ΤΑ ΆΛΛΑ ΒΙΒΛΊΑ ΤHΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 32
ΣΧΗΜΑ: 20x25
ΤΙΜΗ: 8,80 €

Fatti Burke
ΤΙ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ
Πότε εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ζωής
στον πλανήτη μας;
Γιατί το σύμπαν βυθίστηκε στο σκοτάδι;
Ποια είδη ζωής επιβίωσαν και ποιος είναι
ο homo sapiens;
Πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη δεν έμοιαζε
σε τίποτε με τον πλανήτη που ξέρουμε σήμερα!
Όλες οι ήπειροι ήταν ενωμένες σε μια μεγάλη στεριά. Υπήρχαν
ηφαίστεια που κόχλαζαν και τοξικά νέφη που απλώνονταν
στον αέρα. Παράξενα προϊστορικά πλάσματα, επικίνδυνοι
δεινόσαυροι και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί κυριαρχούσαν
παντού. Με συναρπαστικές πληροφορίες και εντυπωσιακή
εικονογράφηση, θα δείτε την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας,
θα ταξιδέψετε σε άλλες εποχές και θα ανακαλύψετε τι είδαν οι
δεινόσαυροι…

ΣΕΛΙΔΕΣ: 64
ΣΧΗΜΑ: 24,5x28,5
ΤΙΜΗ: 13,30€

7

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

8

Διαθεματικά βιβλία γνώσεων για τον πλανήτη, τις θετικές επιστήμες, την τέχνη,
την ιστορία, τα φυσικά φαινόμενα. Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει τριάντα συναρπαστικά
κεφάλαια με σύντομα επεξηγηματικά κείμενα και πλούσια εικονογράφηση.
Τα παιδιά αντλούν πολύτιμες πληροφορίες και μέσα από μικρές διασκεδαστικές
αποστολές μαθαίνουν τα πάντα για τον κόσμο που μας περιβάλλει.

ΈΞΥΠΝΕΣ
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
ΓΡΉΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΎΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ!

Κάθε σημαντική εφεύρεση κρύβει
ανθρώπους που πειραματίζονται
για ένα μεγάλο διάστημα για να υλο
ποιήσουν την ιδέα τους.
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται μια
χαρτογράφηση του σύμπαντος από
τη γένεσή του έως σήμερα. Ανα
καλύψτε τι είναι τα έτη φωτός, πώς
δημιουργείται ένας σουπερνόβα και
πώς θα μπορέσετε να φτιάξετε ένα
τηλεσκόπιο μέσα από συναρπαστι
κές αποστολές.

Κάθε σημαντική εφεύρεση κρύβει
ανθρώπους που πειραματίζονται
για ένα μεγάλο διάστημα για να υλο
ποιήσουν την ιδέα τους. Σε αυτό το
βιβλίο παρουσιάζονται 30 από τις
σημαντικότερες εφευρέσεις στην
ιστορία της ανθρωπότητας, όπως
η τυπογραφία, οι ατμομηχανές, τα
τηλεσκόπια. Δείτε πώς μπορείτε να
φτιάξετε μια πυξίδα, να παράγετε
ηλεκτρισμό ή να εκτοξεύσετε έναν
πύραυλο μέσα από συναρπαστικές
αποστολές.

Ο πλανήτης μας είναι μια κουκκίδα
στο απέραντο σύμπαν που φιλοξε
νεί εκατομμύρια είδη διαφορετικής
ζωής. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιά
ζεται η δομή της Γης, τα οικοσυ
στήματα, το κλίμα, οι απειλούμενοι
βιότοποι, ενώ έχετε την ευκαιρία να
ανακαλύψετε πώς η μέρα δίνει τη
θέση της στη νύχτα, τι είναι η μετα
τόπιση των ηπείρων και πώς δημι
ουργούνται οι ανεμοστρόβιλοι μέσα
από συναρπαστικές αποστολές.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 96 • ΣΧΗΜΑ: 18x23 • ΤΙΜΗ: 12,20 €
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23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Teresa Driscoll
Η ΦΊΛΗ

TERESA DRISCOLL

ΤΟ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΤΟΥ BEST SELLER ΘΑ ΣΕ ΒΡΩ

Η
ΙΛΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Σόφι και ο σύζυγός της βρίσκονται στο βαγόνι ενός τρένου,
χιλιόμετρα μακριά από τον Μπεν, τον τετράχρονο γιο τους, όταν
δέχονται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα: δύο αγόρια έχουν δια
κομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από ένα σοβαρό
ατύχημα.
Ένα από τα αγόρια είναι ο Μπεν.
Η Σόφι θεωρούσε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί τον γιο της στην
καινούρια της φίλη. Στην Έμα. Την ένιωθε δικό της άνθρωπο,
αδελφή ψυχή, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν στο χωριό.
Τώρα όμως δεν μπορεί να αποδιώξει το αίσθημα πως έχει κάνει
ένα ασυγχώρητο λάθος και πως ολόκληρη η οικογένειά της βρί
σκεται σε κίνδυνο.
Πόσο καλά γνωρίζει την Έμα τελικά; Έπρεπε να την είχε εμπι
στευτεί;
Ο χρόνος τρέχει. Αδύναμη να βοηθήσει το παιδί της, ώρες μακριά
από το σπίτι, η Σόφι θα έρθει αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια.
Η ζωή της δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια…

Πίστευε ότι μπορούσε να την εμπιστευτεί…
Έκανε λάθος

ΣΕΛΙΔΕΣ: 400
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

Μια σκοτεινή ιστορία που σε στοιχειώνει και σε κάνει να αναρω
τιέσαι… Ακόμα και για εκείνους που πιστεύεις ότι γνωρίζεις…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Τα μυθιστορήματα της Teresa Driscoll (Τερίζα Ντρίσκολ) κυκλο
φορούν ήδη σε έξι γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης
καριέρας της στη δημοσιογραφία, εργάστηκε σε εφημερίδες,
περιοδικά και στην τηλεόραση, ενώ επί δεκαπέντε χρόνια πα
ρουσίαζε την ειδησεογραφική εκπομπή Spotlight. Ασχολούμε
νη με το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχει επηρεαστεί βαθιά από τον
αντίκτυπο των εγκλημάτων στους συγγενείς των θυμάτων κι αυτές
ακριβώς τις επιπτώσεις εξετάζει τώρα στα σκοτεινά μυθιστορή
ματά της. Κατοικεί στο Ντέβον με τον σύζυγό της και τους δύο
γιους τους και γράφει τακτικά για τη «ζωή της ως συγγραφέα»
στην ιστοσελίδα της www.teresadriscoll.com.

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μετά το Θα σε Βρω η Teresa Driscoll επιστρέφει με ένα
θρίλερ γεμάτο σασπένς που θα απολαύσουν οι αναγνώστες της αλλά και όσοι αγαπούν τα ψυχολογικά θρίλερ.
• Περισσότερες από 3.500 κριτικές 5 αστέρων στο
amazon.co.uk και στο amazon.com
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Michael Connelly

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 60.000.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ 40 ΧΩΡΕΣ

ΙΕΡΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Ρενέ Μπάλαρντ δουλεύει πάλι στη νυχτερινή βάρδια κι επι
στρέφει στο Αστυνομικό Τμήμα του Χόλιγουντ τις πρώτες πρωι
νές ώρες μόνο για να βρει τον συνταξιούχο ντετέκτιβ Χάρι Μπος
να ψαχουλεύει στα συρτάρια παλιών αρχειοθηκών. Ο «εισβο
λέας» σκαλίζει την άλυτη υπόθεση της δεκαπεντάχρονης Ντέιζι
Κλέιτον, η οποία το ’σκασε από το σπίτι της και κατέληξε στους
δρόμους του Χόλιγουντ, όπου δολοφονήθηκε βάναυσα, και το
πτώμα της πετάχτηκε σ’ έναν κάδο απορριμμάτων. Η Μπάλαρντ
ενώνει τώρα τις δυνάμεις της με τον Μπος προκειμένου ν' ανα
καλύψουν τι συνέβη στην Ντέιζι και τελικά να οδηγήσουν τον φο
νιά της ενώπιον της δικαιοσύνης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο πλέον γνωστός και πολυβραβευμένος συγγραφέας αστυνομι
κών μυθιστορημάτων στον κόσμο. Καθώς η τηλεοπτική σειρά
Bosch συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, ο ντετέκτιβ Χάρι Μπος
παραμένει στην αιχμή της επικαιρότητας. Έχει πολλούς φανατι
κούς οπαδούς και στη χώρα μας.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Νέο βιβλίο, που μεταφράζεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, από τον πιο γνωστό εν ζωή συγγραφέα αστυνομικών στον κόσμο.
• Μεταφρασμένος σε 40 γλώσσες, με 60 εκατομμύρια
πωλήσεις και με κάθε σημαντικό βραβείο αστυνομικής
λογοτεχνίας στη συλλογή του, ο Michael Connelly είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο εθιστικούς
συγγραφείς στον κόσμο.
• Η σειρά του Amazon «Bosch» που βασίζεται στα βιβλία του Κόνελι βρίσκεται στο απόγειό της.
• Ο ντετέκτιβ Χάρι Μπος είναι από τους πλέον εμβληματικούς σύγχρονους ντετέκτιβ.
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ΙΕΡΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ
ΝΥΧΤΑ
Ένας φόνος που δεν μπορεί να ξεχάσει…
Μια υπόθεση που πρέπει να λύσει…

MICHAEL
CONNELLY
ΣΕΛΙΔΕΣ: 536
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Sofia Lundberg
ΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Έλιν Μπολς έχει την τέλεια ζωή. Είναι επιτυχημένη φωτο
γράφος και ζει στη Νέα Υόρκη. Είναι παντρεμένη με τον υπέ
ροχο Σαμ και έχουν μία κόρη, τη δεκαεφτάχρονη Άλις. Πάντο
τε όμως κάτι έλειπε από την τέλεια οικογενειακή τους ζωή.
Μια μέρα, η Έλιν παίρνει ένα γράμμα από τον παιδικό της φίλο,
τον Φρέντρικ, τον μοναδικό πραγματικό της φίλο από τότε που
ζούσε μέσα στη φτώχεια στο σουηδικό νησί Γκότλαντ. Είναι μια
φωνή από το παρελθόν που η Έλιν έκανε τα πάντα για να ξεχάσει
και να την κρύψει από τους πάντες. Αναμνήσεις και σκέψεις επι
στρέφουν με αυτό το απρόσμενο σημάδι. Ένα χάσμα δημιουργεί
ται ανάμεσα στην Έλιν και την οικογένειά της. Ντρέπεται για αυτό
που κάποτε έκανε, για το μυστικό που την ανάγκασε να το σκάσει
από το νησί της, δίχως γυρισμό.
Τελικά, η Έλιν συνειδητοποιεί πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει
το παρελθόν της προκειμένου να νιώσει και πάλι πλήρης, αλλά
και να σώσει την οικογένειά της. Θα ταξιδέψει όχι απλά σε μία
διαφορετική ήπειρο, αλλά και σε μία άλλη ζωή και χρονογραμμή.
Μια ιστορία που μιλάει για το πώς κάποιος ξεπερνάει την ντροπή
και τις τύψεις, πώς ανακαλύπτει τον εαυτό του και την αλήθεια.
Και πώς, στη διάρκεια της διαδρομής, μαθαίνει να αγαπάει.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 424
ΣΧΗΜΑ: 14X20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

Υποψήφιο για καλύτερο Feel Good
μυθιστόρημα της χρονιάς στη
Σουηδία, 2019

Η Sofia Lundberg (Σοφία Λούντμπεργκ) γεννήθηκε το 1974 και
είναι δημοσιογράφος και πρώην αρχισυντάκτρια περιοδικού.
Αυτό το μυθιστόρημά της εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Σουηδία
και έγινε παγκόσμιο best seller.

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μετά την επιτυχία του Κόκκινου Καρνέ, έρχεται ένα
ακόμα feel good μυθιστόρημα από τη Sofia Lundberg.
Η συγγραφέας έχει κερδίσει μεγάλες περγαμηνές στο
εξωτερικό.
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23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

André Gerolymatos
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Άττικους, πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και
εκτελεστής, έρχεται από το Κάιρο στην κατοχική Αθήνα για να
σκοτώσει έναν Άγγλο αξιωματικό.
Στη διάρκεια της αποστολής του γνωρίζει τυχαία τη Νίκη, που τον
φέρνει σε επαφή με μέλη του ΚΚΕ και τον αρχηγό του κόμματος,
Γιώργο Σιάντο, και ο Άττικους ανακαλύπτει τις διασυνδέσεις που
υπάρχουν μεταξύ των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και της
ελληνικής αντίστασης.
Επιστρέφοντας στο Κάιρο με τη Νίκη, βρίσκονται μπλεγμένοι
σ’ ένα επικίνδυνο παιχνίδι κατασκόπων, όπου φίλοι κι εχθροί,
πατριώτες και προδότες φορούν προσωπεία, ενώ μια μυστηρι
ώδης γυναίκα, η Έλλη Παπαδημητρίου, κινεί τα νήματα ενός κο
μουνιστικού πυρήνα που δρα στα παρασκήνια.

ANDRÉ GEROLYMATOS
Συγγραφέα του ιστορικού βιβλίου
Εμφύλιος - Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος

Οι στρατιώτες
της σκιάς
Στη φλεγόμενη Αθήνα της Κατοχής,
θα κάνουν τα πάντα για την ελευθερία…

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 384
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50€

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Dr. Mike Dow
ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

Ξεπεράστε τα εμπόδια, θεραπεύστε το σώμα σας και πετύχετε
όλους τους στόχους σας με μια επαναστατική τεχνική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σας έχει τύχει ποτέ να εκπλαγείτε από τη δύναμη που έχει το
υποσυνείδητό σας; Μήπως ανέλαβε το τιμόνι του αυτοκινήτου
σας για μια διαδρομή 30 λεπτών, ενώ το συνειδητό σας ήταν
αφιερωμένο σε ένα πρόβλημα που σας απασχολούσε; Μή
πως για μια ολόκληρη μέρα παλεύατε να θυμηθείτε ένα όνο
μα και ξαφνικά, ώρες μετά, το υποσυνείδητό σας εμφάνισε την
απάντηση από το πουθενά; Δούλευε σκληρά για λογαριασμό
σας όλη αυτή την ώρα, κι εσείς ούτε που το είχατε καταλάβει!
Ο δρ Mike Dow προτείνει μια πρωτοποριακή προσέγγιση για να
ενεργοποιήσετε το υποσυνείδητό σας, ώστε να καταφέρετε να
απελευθερωθείτε από το παρελθόν σας και να πλάσετε ένα υπέ
ροχο μέλλον.
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ΣΕΛΙΔΕΣ: 440
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Eύη Ξυραφά
ΘΈΛΩ-ΠΙΣΤΕΎΩ-ΜΠΟΡΏ:
TΑ 3 ΚΛΕΙΔΙΆ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τι σημαίνει βασικές δεξιότητες ζωής και πώς μπορούν να
βελτιώσουν τη ζωή μας;
Γεννιέσαι αισιόδοξος ή γίνεσαι;
Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το άγχος στη ζωή μας;
Πώς οι ταμπέλες που «μας φοράνε» οι άλλοι καταλήγουν να επη
ρεάζουν όλη τη ζωή μας;
Πώς μπορείς να μεταδώσεις αρχές και αξίες στα παιδιά σου;
Σε τι υπερτερούν οι άνθρωποι που έχουν θετική σκέψη; Πώς τεκ
μηριώνεται αυτό;
Τι οδηγεί τους ανθρώπους σε συγκρούσεις; Πώς μπορούν να
αποφευχθούν;
Τα σημαντικότερα εμπόδια στην εκπλήρωση των στόχων μας εί
ναι οι περιοριστικές μας πεποιθήσεις. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
Από τη θετική σκέψη και την αυτοπεποίθηση, μέχρι τη γλώσσα
του σώματος και τη διεκδικητικότητα, η Εύη Ξυραφά προσφέρει
τα εφόδια για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση της ζωής.
Και το κυριότερο: να ζείτε ευτυχισμένοι και με αρμονία, τη ζωή
που εσείς επιλέξατε να ζήσετε και όχι οι άλλοι για εσάς!

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η Εύη Ξυραφά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα
στον χώρο της αυτοβελτίωσης, ενώ διαθέτει και δικό
της δημοφιλές περιοδικό, το Flow.
• Το βιβλίο θα προωθηθεί μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και σε συνεργασία με Έλληνες coaches και
ομιλητές.
• Η Διόπτρα έχει μακρά παράδοση στον χώρο του selfhelp και κάθε νέα πρόταση κινεί το ενδιαφέρον του
κοινού.

Εύη Ξυραφά

Θελω

Πιστευω

Μπορω
Θέλω

Πιστεύω

Μπορώ

Tα 3 κλειδιά της ζωής

ΣΕΛΙΔΕΣ: 440
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €

9 789606 531651

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Εύη Ξυραφά είναι σύμβουλος προσωπι
κής και επαγγελματικής ανάπτυξης και εκ
παιδεύτρια. Διαθέτει Μaster στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, και πτυχίο Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Το 2010 δημιούργησε μαζί
με την ομάδα της το ηλεκτρονικό περιοδικό
flowmagazine.gr, στο οποίο αρθρογραφεί.
Το 2013 ξεκίνησε τη δράση κοινωνικού χα
ρακτήρα Believe in You, με στόχο τη βελ
τίωση της ψυχολογίας και την ενδυνάμωση
των ανθρώπων. Από τον Ιανουάριο του 2014
διοργανώνει workshops και εκπαιδευτικά
σεμινάρια.
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ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Alexander Loyd, PhD, ND
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Alexander Loyd, PhD, ND
Συγγραφέας των βιβλίων
Ο Κώδικας της Θέλησης και The Healing Code

O ΚΏΔΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλοι μας έχουμε βιώσει αρνητικές εμπειρίες στη ζωή μας, και οι
αναμνήσεις που μας άφησαν μας προξενούν ντροπή, αμηχανία ή
φόβο, ενώ συχνά είναι τραυματικές και κάποτε τα πράγματα είναι
ακόμη χειρότερα. Δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιου είδους
μνήμες μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, είτε
αυτοί σχετίζονται με απώλεια βάρους είτε με τη σταδιοδρομία
μας ή με τις σχέσεις μας, και γενικά με επιτεύγματα σε διάφο
ρους τομείς.
Ο διεθνούς φήμης συγγραφέας των best sellers The Healing
Code και Ο Κώδικας της Θέλησης, Dr. Alexander Loyd, μας
ανοίγει έναν ριζοσπαστικά νέο δρόμο για ενσυνείδηση και επί
γνωση, προσφέροντάς μας ένα ισχυρό εργαλείο που αποκαλεί
O Kώδικας της Μνήμης. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει σε όσους
το χρησιμοποιούν να αναβαθμίσουν τη ζωή τους μέσα σε δέκα
μόλις λεπτά.

ΤΗΣ

ΜΝΗΜΗΣ
Η μέθοδος των 10 λεπτών
για να απελευθερωθούμε
από τα τραύματα του παρελθόντος

ΣΕΛΙΔΕΣ: 392
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Marc Brackett
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Αντιμετωπίζουμε μια κρίση, και θύματά της είναι τα παιδιά μας».
Η ψυχική υγεία παιδιών και ενηλίκων είναι απρόσμενα κακή.
Ο Marc Brackett ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό.
Έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σχέδιο με στόχο
τη βελτίωση της ζωής παιδιών και ενηλίκων – ένα σχέδιο για να
κατανοούμε τα συναισθήματά μας και να τα χρησιμοποιούμε ευ
φυώς έτσι ώστε να μας βοηθούν, αντί να μας εμποδίζουν, στην
επίτευξη επιτυχίας και ευημερίας. Πυρήνας της προσέγγισής του
είναι ένα δώρο που του δόθηκε στην παιδική του ηλικία, η σχέση
του με έναν οξυδερκή θείο που του επέτρεψε να αισθάνεται. Ήταν
ο πρώτος ενήλικας που κατάφερε να δει και να ακούσει τον Marc,
να αναγνωρίσει τον πόνο, τον σχολικό εκφοβισμό και την κακο
ποίηση που είχε υποστεί. Και τότε ο Marc άρχισε να αντιλαμβά
νεται ότι αυτό που περνούσε ήταν παροδικό. Δεν ήταν μόνος, δεν
ήταν εγκλωβισμένος σε ένα χρονοδιάγραμμα, και δεν είχε «άδι
κο» που αισθανόταν φοβισμένος, απομονωμένος και θυμωμένος.
Τώρα, πάνω απ’ όλα, μπορούσε να κάνει κάτι γι’ αυτό.

14

ΣΕΛΙΔΕΣ: 464
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60€

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΣΕΤΙΝEΣ ΜΕ
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΖΛ

9 789606 531118

9 789606 531125

Μια κλασική ιστορία
που μιλάει για την
καλοσύνη και τη δύναμη
της αγάπης.

Μια κλασική ιστορία που μιλάει
για ταξίδια, περιπέτειες και για
μια δυνατή φιλία.

Ο Κουασιμόδος κρύβει
το παραμορφωμένο
πρόσωπό του στο σκοτάδι της Παναγίας των
Παρισίων. Μέσα από την αγάπη του για την
Εσμεράλδα, βρίσκει το θάρρος και τη δύναμη να
αντιμετωπίσει τον αρχιδιάκονο Κλoντ Φρολό, που
απειλεί την πανέμορφη τσιγγάνα. Η αγνή ψυχή
του Κουασιμόδου είναι έτοιμη να παλέψει για τη
μία και μοναδική αγάπη στη ζωή του...

Ο Βρετανός Φιλέας Φογκ,
με αφορμή ένα δημοσίευμα,
στοιχηματίζει ένα μεγάλο ποσό
πως θα καταφέρει να κάνει
τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρέα με
τον Γάλλο υπηρέτη του Πασπαρτού, ξεκινούν ένα
συναρπαστικό ταξίδι με ατμόπλοια και ατμομη
χανές, εξερευνώντας άγνωστους τόπους. Ο γύρος
του κόσμου κρύβει φοβερούς κινδύνους, αλλά
τον φέρνει κοντά στην πανέμορφη πριγκίπισσα
Αούντα. Κάποιος όμως ακολουθεί την
πορεία τους για να αποκαλύψει την
κλοπή μιας τράπεζας...

ΣΕΛΙΔΕΣ: 32 • ΣΧΗΜΑ: 20,5x24,7 • ΤΙΜΗ: 15,50 €
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23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΙΩΝ
Α ΒΙΒΛ
Η ΣΕΙΡ ΧΙΖΕΤΑΙ!
ΣΥΝΕ

Για τον Φιν και τους υπόλοιπους Μικρούς Κεραυνούς,
το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο!

3

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!
Τέλεια!
Οι Πρασινόλευκοι διοργανώνουν τουρνουά στην έδρα
τους. Είναι Η ΑΠΟΛΥΤΗ ευκαιρία για τον Φιν και τους
Μικρούς Κεραυνούς να κατατροπώσουν επιτέλους τους
αιώνιους εχθρούς τους. Αλλά φαίνεται πως δεν είναι
οι μόνοι που έχουν τέτοιες βλέψεις, διότι οι φίλοι μας
παρατηρούν κάποιον να σαμποτάρει τα παπούτσια του
φαντασμένου επιθετικού των Πρασινόλευκων. Τι θα απο
δειχθεί πιο σημαντικό; Το ευ αγωνίζεσθαι ή η βέβαιη
ήττα των αντιπάλων τους;

4

ΔΥΝΑΤΗ ΑΜΥΝΑ
Ο επιθετικός Φιν αναγκάζεται να παίξει άμυνα για να βοη
θήσει την ομάδα του, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
Οι Μικροί Κεραυνοί χρειάζονται επειγόντως ενισχύσεις!
Για καλή τους τύχη, ο Γκρέγκορ, που δεν έχει ιδέα από
ποδόσφαιρο, γνωρίζει έναν εξαιρετικό αμυντικό που
μόλις μετακόμισε στην πόλη τους. Θα μπορέσει ο νέος
παίκτης να σώσει τους Μικρούς Κεραυνούς;
ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ:

1

ΣΕΛΙΔΕΣ: 72 • ΣΧΗΜΑ: 16,2x20,8 • ΤΙΜΗ: 11,10 €
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2

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΜΕ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ,
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΓΝΩΣΗΣ

Παρατηρήστε τις αναδιπλούμενες εικόνες
και εξερευνήστε την εποχή των δεινόσαυρων
μέσα από τα παράθυρα γνώσης.
Ανασηκώστε τις έγχρωμες διαφάνειες
και δείτε πώς ήταν ο τριασικός κόσμος.
Θα γνωρίσετε γιγάντια θαλάσσια ερπετά,
πελώρια σαυρόποδα και δεινόσαυρους
ΕΓΧΡΩΜΕΣ
με πανοπλίες!
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 48
ΣΧΗΜΑ: 17x24
ΤΙΜΗ: 14,35 €

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Tessa Dare
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΧΘΡΟ
(ΟΥΤΟΠΙΑ #2)

Tessa Dare

Best seller ΣυγγραφέαΣ των New York Times
Βραβευμένη
με το RITA
Award

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένας γοητευτικός λόρδος και μια διανοούμενη γυναίκα ξεκινούν
μια διαδρομή… της καταστροφής.
Η έξυπνη και κυνική Μινέρβα Χάιγουντ, μια από τις πλέον ανύ
παντρες του Σπιντλ Κόουβ, πρέπει να βρεθεί στη Σκοτία. Ο γοη
τευτικός και «κακός» λόρδος Κόλιν Σάντχερστ είναι απαραίτητο
να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού.
Μεταξύ τους κυριαρχεί μια ένταση, μια περιφρόνηση αλλά και
μια δυνατή έλξη...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Tessa Dare είναι συγγραφέας best sellers των New York
Times και του USA Today. Έχει γράψει δεκατέσσερα ιστορικά
ρομαντικά μυθιστορήματα και πέντε νουβέλες. Τα βιβλία της
έχουν αποσπάσει αναρίθμητα βραβεία, όπως το Βραβείο RITA®
της Αμερικανικής Ένωσης Συγγραφέων Ρομαντικών Μυθιστο
ρημάτων –δύο φορές– και πολλά Βραβεία RT Book Reviews
Reviewer’s Choice.

Eloisa James

Ταξίδι
με τον εχθρό
ΣΕΛΙΔΕΣ: 472
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ BEST SELLERS ΤΗΣ USA TODAY

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ

(ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΑ #2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Λινέτ Μπέρι Θριν είναι η Πεντάμορφη. Και σύμφωνα με το
παραμύθι… είναι αρραβωνιασμένη με ένα Τέρας. Ο κόμης Πιρς
Γέλβερτον είναι τόσο οξύθυμος που ξεσπάει σε όποιον βρεθεί
στον δρόμο του. Ποιο είναι το τίμημα που θα πληρώσει για να
τιθασεύσει τη σκληρή καρδιά του;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Eloisa James είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Έχει πτυχίο Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και διδακτορικό από το Γέιλ. Η «διπλή ζωή» της αφήνει έκθαμ
βους τόσο τους εκπροσώπους των μέσων επικοινωνίας όσο και
το αναγνωστικό της κοινό. Οι νουβέλες της έχουν τιμηθεί επα
νειλημμένα με πολυάριθμα αστέρια από τα έγκριτα Publishers
Weekly και Library Journal και εμφανίζονται τακτικά στις λίστες
ευπώλητων.
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Η πεντάμορφη
και το τέρας
Eloisa James
ΣΕΛΙΔΕΣ: 392
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έλενα Ακρίτα
ΣΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΥΛΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που έκαναν τα Τάπερ της Αλίκης, η Έλε
να Ακρίτα επιστρέφει με ένα ακόμα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα
που αγγίζει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και την καρδιά. Με φόντο τις
σύγχρονες, πολύχρωμες γειτονιές της Αθήνας, ερχόμαστε αντι
μέτωποι με τα προβλήματα των πρωταγωνιστών, αλλά ουσιαστικά
ερχόμαστε ανετιμέτωποι με τον εαυτό μας. Σε μια εποχή που τα
δικαιώματα μπαίνουν στο στόχαστρο και που οι ακραίες κραυγές
προσπαθούν να καλύψουν κάθε συζήτηση, η Έλενα αφηγείται μια
υπέροχη ιστορία και παράλληλα η πένα της γίνεται αγωγός για να
ακουστεί η φωνή που ξεκινάει από μέσα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Έλενα Ακρίτα είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ως δη
μοσιογράφος συνεργάστηκε με το περιοδικό Ταχυδρόμος και τις
εφημερίδες Το Βήμα, Έθνος, Έθνος της Κυριακής, Ειδήσεις και
Τα Νέα όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα. Συνεργάστηκε με τους ρα
διοφωνικούς σταθμούς ΕΡΑ1, Αθήνα 9,84, Flash και ΑΝΤ1. Επί
σης, έχει παρουσιάσει τηλεοπτικές δημοσιογραφικές και ψυχα
γωγικές εκπομπές και έχει γράψει σενάρια για την τηλεόραση.

Τα Τάπερ της Αλίκης, κέρδισαν
το Βραβείο Κοινού Public 2020
στην κατηγορία
Ελληνικό Μυθιστόρημα

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
9 789606 531668

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν Τα Τάπερ της
Αλίκης, η Έλενα Ακρίτα επιστρέφει με ένα νέο, εξίσου
απολαυστικό μυθιστόρημα.
• Τα Σκισμένα Τούλια είναι μια πολύ σύγχρονη ιστορία
που με το γνώριμο ύφος της Έλενας εστιάζει σε κοινωνικά θέματα που βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα.
• Η συγγραφέας θα προωθήσει το βιβλίο με συνεντεύξεις
και παρουσιάσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Steve Cavanagh
ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΘΡΙΛΕΡ 13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
1. Η αστυνομία προσπαθεί να με κατηγορήσει για φόνο.
2. Κανείς δεν ξέρει ποιος είμαι ή πώς τον έκανα.
3. Αν πιστεύεις ότι με έχεις βρει, είσαι το επόμενο θύμα.
Όταν διαβάσεις το βιβλίο θα καταλάβεις ότι η αλήθεια είναι ακό
μα πιο ανατρεπτική απ’ ό,τι νόμιζες...

Ποτέ μην αφήνεις έναν φόνο να χαλάσει μια καλή ιστορία...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Steve Cavanagh γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπέλφαστ, ενώ
στα δεκαοκτώ του χρόνια εγκαταστάθηκε στο Δουβλίνο, προκει
μένου να σπουδάσει στη Νομική. Πλέον, ασχολείται με το αστικό
δίκαιο και έχει συμμετάσχει σε διάφορες σημαντικές υποθέσεις·
Είναι κάτοχος πιστοποιητικού της Advanced Advocacy και δίνει
διαλέξεις σχετικά με διάφορα ζητήματα νομικής φύσης. Είναι
παντρεμένος και έχει δύο μικρά παιδιά.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 536
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ:17,70 €

9 789606 531385

Ιδιοφυές, δαιμονισμένα ανατρεπτικό
και απρόσμενο.
C. L. Taylor, συγγραφέας

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Lesley Kara
ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όταν η Τζοάνα, μια ανύπαντρη μητέρα, ακούει μια φήμη
στην είσοδο του σχολείου, δεν έχει κανένα σκοπό να τη δια
δώσει. Όμως η ανάγκη για αποδοχή από τις άλλες μητέρες
την κάνει να παραβεί τις αρχές της. Το ένα σχόλιο φέρνει το
άλλο και τώρα πια δεν υπάρχει γυρισμός...
Οι φήμες λένε ότι μια γνωστή δολοφόνος, η Σάλι Μακ
Γκόουαν, ζει με νέα ταυτότητα στη μικρή, ήσυχη πόλη τους.
Όταν ήταν δέκα ετών, σαράντα επτά χρόνια πριν, είχε μα
χαιρώσει ένα μικρό αγόρι. Αφού κι η ίδια ήταν ανήλικη, δεν
υπάρχει κάποια φωτογραφία της και η ταυτότητά της προ
στατεύεται από την αστυνομία.
Ποια είναι λοιπόν η δολοφόνος που ζει ανάμεσά τους; Έχει
σωφρονιστεί ή αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά της πόλης;

Η Τζοάνα θα μετανιώσει τη μέρα που ξεστόμισε εκείνες τις
λέξεις…

Μην
δώσεθα ις
το δια
πεις…
εις κάθε λέξη που

θα μετανιώσ

Lesley Kara

ΣΕΛΙΔΕΣ: 384
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

9 789606 531330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Lesley Kara είναι απόφοιτη του τμήματος Δημιουργικής Γρα
φής της Faber Academy. Ζει στην ακτή του North Essex και εί
ναι συγγραφέας ενός ακόμη μυθιστορήματος, του Who Did You
Tell, που θα κυκλοφορήσει επίσης από τις εκδόσεις Διόπτρα.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Κλειστοφοβικό θρίλερ με έντονα κοινωνικά στοιχεία,
που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και όσων δεν διαβάζουν αστυνομικά βιβλία.
• Το ντεμπούτο της Lesley Kara σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και μπήκε στη λίστα με τα
best sellers των Sunday Times.
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Imogen Kealey
Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
IMOGEN KEALEY

Η κατάσκοπος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Eμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της Νάνσι Γουέικ, τον
άντρα της οποίας συνέλαβαν οι ναζί και που έγινε η πιο παραση
μοφορημένη γυναίκα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήδη γυρίζεται
σε ταινία.
Για τους Συμμάχους ήταν μια ατρόμητη γυναίκα που πολεμούσε
για την ελευθερία, μια σούπερ κατάσκοπος των Ειδικών Επιχει
ρήσεων, μια γυναίκα μπροστά από τον καιρό της.
Για την Γκεστάπο ήταν ένα φάντασμα, μια σκιά, το πιο καταζητού
μενο άτομο στον κόσμο με αμοιβή πέντε εκατομμυρίων φράγκων
για τη σύλληψή της.
Την έλεγαν Νάνσι Γουέικ.
Τώρα, για πρώτη φορά, ο θρύλος της εξιστορείται. H απίστευτη
προσπάθεια μιας γυναίκας να σώσει τον άντρα που αγαπάει, να
αλλάξει την έκβαση του πολέμου και να εκδικηθεί σκληρά αυ
τούς που την αδίκησαν.

Της έκλεψαν τη ζωή.
Έκαναν μεγάλο λάθος…

ΣΕΛΙΔΕΣ: 472
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Το Imogen Kealey ( Ίμοτζεν Κίλι) είναι ψευδώνυμο των συγγρα
φέων Darby Kealy και Imogen Robertson.
Ο Darby Kealey είναι συγγραφέας και παραγωγός, με έδρα το
Λος Άντζελες. Στη δουλειά του περιλαμβάνονται η επιτυχημένη
σειρά Patriot για το Amazon. Το σενάριό του για το Liberation
συμπεριλήφθηκε στην Black List του 2017.
Η Imogen Robertson γράφει ιστορικά μυθιστορήματα. Προτού
γίνει συγγραφέας, σκηνοθετούσε έργα στην τηλεόραση, στον
κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο. Έχει γράψει πολλά μυθιστο
ρήματα, ανάμεσά τους τη σειρά Crowther and Westerman.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Περιπέτεια που εκτυλίσσεται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Νάνσι Γουέικ, μιας θρυλικής ηρωίδας που άλλαξε την
Ιστορία.
• Τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν πουληθεί σε 11
χώρες.
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Το βιβλίο γίνεται ταινία
στο Χόλιγουντ
από την Ανν Χάθαγουεϊ.

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
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Jared Diamond

ΙΣΤΟΡΙΑ&ΠΟΛΙΤΙΚΉ

ΕΘΝΗ ΣΕ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
Από τον συγγραφέα των best sellers Όπλα, μικρόβια και ατσάλι
και Κατάρρευση, μια ευφυής νέα θεωρία για το πώς και γιατί
κάποια έθνη ξεπερνούν κρίσεις και τραυματικές στιγμές στην
Ιστορία τους.
πώς αντιμετώπισαν την πιο κρίσιμη περίοδο στην ιστορία τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε μια εντυπωσιακή συγκριτική μελέτη, ο Jared Diamond μελε
τά 7 χώρες που κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν από κρίσεις
που απείλησαν την ύπαρξή τους αλλά και να αναπτυχθούν, απα
ντώντας στα παρακάτω καίρια ερωτήματα:
Ποιες ιδιότητες των χωρών αυτών συντέλεσαν στην έξοδό τους
από την κρίση;
Υπάρχουν ομοιότητες στη διαχείριση των προσωπικών και των
εθνικών αναταραχών;
Ποιους μηχανισμούς διαχείρισης μπορούμε να δανειστούμε από
την ψυχοθεραπεία για να ερμηνεύσουμε την άνοδο και πτώση
κάποιων κρατών;
Έχοντας ζήσει για μεγάλα διαστήματα σε πέντε από τις εφτά
αυτές χώρες και μιλώντας τη γλώσσα τους, ο Diamond είναι σε
θέση να παρουσιάσει τα ιστορικά γεγονότα τόσο μέσα από το
πρίσμα των βιωμάτων του όσο και από μαρτυρίες ανθρώπων που
σε πολλές περιπτώσεις τα έζησαν από πρώτο χέρι.
Τελικά, μπορούμε να διδαχτούμε από τα μαθήματα του παρελθόντος;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Jared Diamond (Τζάρεντ Ντάιαμοντ) είναι καθηγητής γεωγρα
φίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες. Με
ταξύ άλλων διακρίσεων είναι κάτοχος του αμερικανικού National
Medal of Science, του ιαπωνικού International Cosmos Prize,
MacArthur Foundation Fellowship, βραβείου Pulitzer στην κα
τηγορία General Nonfiction και εκλεγμένος στην αμερικανική
National Academy of Sciences.

Μετάφραση:
Ρηγούλα Γεωργιάδου

ΣΕΛΙΔΕΣ: 456
ΣΧΗΜΑ: 15x23
ΤΙΜΗ: 22,00 €

Είμαι μεγάλος fan όλων των έργων
του και το τελευταίο
βιβλίο του δεν αποτελεί εξαίρεση.
Μας δείχνει ότι υπάρχει τρόπος να
ξεπεράσουμε την κρίση και είναι
στο χέρι μας να τον αξιοποιήσουμε.
To βιβλίο αυτό είναι πραγματική
αποκάλυψη.
Bill Gates

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Από τα πιο γνωστά βιβλία των τελευταίων ετών στο είδος του. Μοιάζει με το Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας που
κέρδισε τους αναγνώστες του είδους στη χώρα μας.
• Θα κερδίσει ραδιοφωνικό χρόνο, ενώ θα μιλήσουν για
αυτό και προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής και της ιστορίας.
• Ο συγγραφέας έχει βραβευτεί με Pulitzer και θεωρείται
ένας από τους κορυφαίους διανοούμενους των ημερών
μας.
• Ο Αμερικάνος βιολόγος και συγγραφέας Jared Diamond
είχε σοκάρει τον κόσμο πριν μερικά χρόνια με το έργο
του Όπλα, μικρόβια και ατσάλι.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Jessica Joelle Alexander
Jessica Joelle Alexander

ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΏΣ ΟΙ ΔΑΝΟΙ

Γνωρίστε τα μυστικά του δανέζικου τρόπου εκπαίδευσης που
κάνουν αυθεντίες εκπαιδευτικούς και γονείς στην ανατροφή των
παιδιών χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους.
Η μέθοδος Teach είναι ένας διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης
των παιδιών, με παραδείγματα, συγκρίσεις και προτάσεις.
Εμπιστοσύνη: Η διδασκαλία με εμπιστοσύνη βελτιώνει την αυτο
εκτίμηση, βοηθώντας τα παιδιά να καταλάβουν γιατί είναι σημα
ντική η μελέτη.
Ενσυναίσθηση: Εξηγεί γιατί είναι σημαντική η εκμάθησή της
από μικρή ηλικία.
Αυθεντικότητα: Σύμφωνα με τον Δανέζικο Τρόπο, όταν είμαστε
ειλικρινείς με τα παιδιά για όλα τα θέματα και τα συναισθήμα
τα, χειριζόμαστε τα πράγματα πιο άμεσα, με μια προσέγγιση που
προάγει τη σύνδεση.
Θάρρος: Πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά να έχουν θάρρος και
να κάνουν λάθη, για να είναι περισσότερο δημιουργικά.
Η διδασκαλία του χούγκα (το να περνάς χρόνο με τους αγαπημέ
νους σου σε ένα όμορφο, ήρεμο και φιλόξενο περιβάλλον) και
του faelleskab (συντροφικότητα) αποτελούν βασικά στοιχεία, τα
οποία ενισχύουν τη σύνδεση με τους άλλους μέσα από τον χρόνο
που κρατάμε για το «εμάς» και όχι για το «εμένα».

ΠΏΣ ΟΙ ΔΑΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΎΝ ΤΑ ΠΙΟ
ΕΎΤΎΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΎΝ
ΤΑ ΠΙΟ
ΕΎΤΎΧΙΣΜΕΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 232
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Jessica Joelle Alexander (Τζέσικα Τζοέλ Αλεξάντερ) είναι συγγρα
φέας, ειδική στον τρόπο ανατροφής των Δανών, αρθρογράφος, ομιλή
τρια και πολιτισμική ερευνήτρια.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ακολουθεί τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου βιβλίου.
Πολλοί γονείς αναζητούν γνώση και ενημέρωση για να
καλύψουν τα κενά του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
• Είναι δεδομένο ότι αφιερώνοντας χρόνο και έχοντας ως
πυξίδα ένα τόσο πρακτικό και κατανοητό βιβλίο, όλοι οι
γονείς μπορούν να κάνουν θαύματα!
• Είναι ένα βιβλίο απλό και κατανοητό, που μπορεί να γίνει χρήσιμο εργαλείο για όλους μας.
• Συμπληρώνει την εξαιρετική σειρά της Διόπτρα που
απευθύνεται σε γονείς με πρακτικά και κατανοητά βιβλία όπως το Βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει
οι γονείς σου.
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ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Sun-Μi Hwang
ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H διάσημη συγγραφέας Sun-Μi Hwang επιστρέφει με ένα συ
γκινητικό νέο μυθιστόρημα για την αναγέννηση και τη φιλία.
Ολόκληρη η ζωή του Κανγκ είναι ένα θαύμα. Κατάφερε να ξε
φύγει από τη φτώχεια και να γίνει ο διοικητής μιας επιτυχημέ
νης κατασκευαστικής εταιρείας. Όταν θα διαγνωστεί με όγκο
στον εγκέφαλο, θα επιστρέψει στην παλιά του γειτονιά, στον
Λόφο με τις Κερασιές. Αγοράζει ένα ετοιμόρροπο παλιό σπί
τι στο οποίο σκοπεύει να αποσυρθεί, μακριά από τον κόσμο,
όμως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν άλλα σχέδια. Φαίνονται
αποφασισμένοι να εισβάλλουν στην ιδιοκτησία του Κανγκ.
Όμως σε ποιον ανήκουν πραγματικά το σπίτι και ο Λόφος με
τις Κερασιές;
Ανήκει στην κατασκευαστική εταιρεία που προσπαθεί να ανα
βαθμίσει την περιοχή, ή μήπως ανήκει στους κατοίκους της
που για χρόνια παίζουν, σκέφτονται, περπατούν, ερωτεύονται
και την εξερευνούν, γενιά προς γενιά;
Το Θαύμα στον Λόφο με τις Κερασιές είναι μια ιστορία εξι
λέωσης ενός πληγωμένου άντρα που προσπαθεί να ξανακερ
δίσει την πίστη του στην ανθρωπιά. Ένα ταξίδι στο παρελθόν
και στα κατάβαθα του εαυτού, ένα ταξίδι αυτογνωσίας μπρο
στά στην αβεβαιότητα, ένα ταξίδι συγχώρεσης και αγάπης που
μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση αγγίζει την ψυχή του
αναγνώστη.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 216
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €

9 789606 531323

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Sun-Μi Hwang γεννήθηκε το 1963 στη Νότια Κορέα. Διδά
σκει Λογοτεχνία στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σεούλ και η
συγγραφική της καριέρα ξεκίνησε το 1995 με την απροσδόκητη
επιτυχία μιας νουβέλας στην οποία πρωταγωνιστούσε μια κότα.
Έκτοτε έχει εκδώσει τριάντα βιβλία σε διάφορα είδη, ενώ Η κότα
που ονειρευόταν να πετάξει είναι το διαχρονικότερο best seller
στην πατρίδα της, που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κι
νηματογράφο.
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μετά από πολλά χρόνια έρχεται μια νέα λυρική αλληγορία από τη συγγραφέα των κλασικών έργων Η Κότα
που ονειρευόταν να πετάξει και Ο σκύλος που τόλμησε
να ονειρευτεί.
• Είναι ένα από εκείνα τα σπάνια βιβλία που μπορεί να
απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και να μας ξυπνήσει
συναισθήματα.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Claire Dale - Patricia Peyton
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μήπως εύχεστε να ήσαστε περισσότερο στοχοπροσηλωμένοι και
παραγωγικοί; Θα θέλατε να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοσή
σας όταν το διακύβευμα είναι υψηλό και το επίπεδο του άγχους
σας ακόμα υψηλότερο;
Η τεχνική των τεσσάρων παραγόντων, που θα βελτιώσει τις επι
δόσεις σας στη δουλειά και στο σπίτι έτσι ώστε να αναπτύσσεστε
σε έναν πολυάσχολο, δύσκολο κόσμο, παρουσιάζεται από δύο
ειδήμονες που έχουν δουλέψει με εταιρείες οι οποίες εντάσσο
νται στις κατατάξεις Fortune 100 και 500 σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Claire Dale (Κλερ Ντέιλ) και η Patricia Peyton (Πατρίσια Πέι
τον) τα τελευταία τριάντα χρόνια βοηθούν επαγγελματίες να έχουν
εξαιρετικές επιτυχίες και μια βαθύτερη αίσθηση ικανοποίησης
εφαρμόζοντας τεχνικές που χρησιμοποιούν κορυφαίοι αθλητές
και καλλιτέχνες.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 448
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ

Jeff Beneker
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Ένας διαχρονικός οδηγός για να ηγείσαι με σοφία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαχρονικές συμβουλές ηγεσίας από τον μεγάλο ιστορικό που
γνώρισε τους κορυφαίους ηγέτες της ιστορίας
Ο αρχαίος βιογράφος και δοκιμιογράφος Πλούταρχος, είχε ερευ
νήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά ηγεσίας των επιφανών Ελλή
νων και Ρωμαίων σκιαγραφώντας το προφίλ τους στο διάσημο
έργο του Βίοι Παράλληλοι, στους οποίους περιλαμβάνονταν πο
λιτικοί και στρατηγοί όπως ο Περικλής, Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο
Ιούλιος Καίσαρας και ο Μάρκος Αντώνιος.
Το απόσταγμα όλης αυτής της μελέτης, το αποτύπωσε σε μερικά
μόλις δοκίμια, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιώδη μαθήματα για
έμπειρους αλλά και επίδοξους σημερινούς ηγέτες σε οποιονδή
ποτε τομέα.
Η σοφή του συμβουλή παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΓΕΣΙΑΣ
Ένας διαχρονικός οδηγός
για να ηγείσαι με σοφία

JEFF BENEKER

ΣΕΛΙΔΕΣ: 384
ΣΧΗΜΑ: 12x17,7
ΤΙΜΗ: 11, 10€

9 789606 531347

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

Κατρίνα Τσάνταλη
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ...
Κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει περιθωριοποίηση, απόρριψη,
bullying για το γεγονός ότι η οικογένειά του από τύχη δεν μοιάζει
με τις οικογένειες των υπολοίπων. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από
αγάπη, θαλπωρή, κατανόηση, ενσυναίσθηση, παιχνίδι και ένα πε
ριβάλλον γεμάτο δημιουργικότητα. Αυτό που μετράει δεν είναι αν
οι γονείς μιας οικογένειας είναι «διαφορετικοί» απο τους άλλους
αλλά εάν μπορούν να παρέχουν τα παραπάνω στα παιδιά τους.
Άραγε μπορεί ένα βιβλίο να δείξει πως Οικογένεια είναι απλώς
και μόνο.... αγάπη και ασφάλεια;
ΤΙΜΗ: 11,10 €

9 789606 531880

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Είναι ένα παιδικό βιβλίο που λείπει
από τα βιβλιοπωλεία. Τα θέματα του
βιβλίου αφορούν όσα αναζητούν
γονείς και εκπαιδευτικοί για να
μιλήσουν στα παιδιά.
• Η Κατρίνα Τσάνταλη με τα τρία
παραμύθια της έχει κερδίσει δικό
της αναγνωστικό κοινό που την
ακολουθεί πιστά σε κάθε της σχέδιο.
• Το βιβλίο θα προωθηθεί με έντονη
καμπάνια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

TA AΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
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7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

4

Μια ιστορία γεμάτη ελπίδα και καλοσύνη, αγάπη και τρυφερότητα
για όλα τα πλάσματα που έχουν την ανάγκη μας.

Chris Naylor-Ballesteros
Η ΒΑΛΙΤΣΑ
Μια μέρα, όταν φτάνει ένας περίεργος ξένος κρατώντας
μόνο μία βαλίτσα, όλοι απορούν…

Γιατί
είναι εδώ;

Μα τι έχει
στη βαλίτσα;
Από πού
ήρθε;
ΣΕΛΙΔΕΣ: 32
ΣΧΗΜΑ: 27x27
ΤΙΜΗ: 13,30 €

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΟΣΜΟ
Όταν ξεκινάς το ταξίδι σου για να βελτιώσεις τον τρόπο
ζωής στον πλανήτη μας, μη φοβάσαι ότι θα αποτύχεις.
Το σημαντικό είναι να προσπαθείς να κάνεις πράξη τον
σκοπό σου. Ο ακτιβισμός για το περιβάλλον, οι πορείες
για τον ρατσισμό, οι ενέργειες κατά του μπούλινγκ, η
προστασία της άγριας ζωής είναι θέματα που απασχο
λούν καθημερινά όλα τα παιδιά της Γης.
Από σήμερα, μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου μέλος
μιας κοινωνίας όπου υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη.
Αποτελείς μέρος μιας γενιάς με τη δύναμη
να αλλάξει τα πράγματα. Η φωνή σου μετράει
και μπορείς να φτιάξεις ένα καλύτερο μέλλον!
ΣΕΛΙΔΕΣ: 96
ΣΧΗΜΑ: 21,6x27,6
ΤΙΜΗ: 11,10 €
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9 789606 531255

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

ύς
υργο
ο
ι
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η
δ
τους ειράς
Από
ς
τη σ Χολμς!
ουφ
Σέργ

ΕΤΟΙΜΟΙ; Μας περιμένουν χίλιες φοβερές περιπέτειες, απίθανες καταστροφές και πολλά γέλια!

#3

#4

Φαντάζεστε τους 3 Τρελούς
YouTubers να ταξιδεύουν στην
ιστορία… χωρίς να την κάνουν
άνω κάτω; Αδύνατον!
Θα κατασκευάσουμε ένα ρολόι
χωρίς χρόνο και γι’ αυτό θα
χρειαστεί να πάμε στην Αρχαία
Αίγυπτο, στον Μεσαίωνα…
και στο μέλλον!
Οι 3 Τρελοί YouTubers είμαστε
καλλιτέχνες… αλλά δεν έχουμε
ιδέα από ζωγραφική! Και
εξαιτίας ενός διαγωνίσματος
πρέπει να ταξιδέψουμε στο
έτος 1515 για να πείσουμε τον
Λεονάρντο ντα Βίντσι να αλλάξει
τον πιο διάσημο πίνακά του!

MATEO

9 789606 531866

9 789606 531873

ΝΤΑΝΙΕΛΑ

TA AΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

#1
#2

ΟΥΓΚΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 192 • ΣΧΗΜΑ: 14x20,5 • ΤΙΜΗ: 9,90 €
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7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

Η Ολίβια σε νέες περιπέτειες!
Μια φοβερή ομάδα μουσικών επισκέφτηκε το σχολείο μας!
Αυτό μας έδωσε μια καταπληκτική ιδέα! Θα φτιάξουμε τα δικά μας
μουσικά όργανα και θα κάνουμε κι εμείς μια συναυλία
Μόνο που κάποιος έχει βαλθεί να μας σαμποτάρει και διαλύει
τις κατασκευές μας. Ποιος μπορεί να είναι
Πρέπει ν’ ανακαλύψουμε σύντομα τον ένοχο. Η μέρα της συναυλίας
πλησιάζει και το μόνο που θέλουμε είναι να σκίσουμε

ΣΕΛΙΔΕΣ: 96
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 8,80 €

9 789606 531859

Νιαουρο

ο ΓΑΤΟΣ

Ντετέκτιβ

TA AΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
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7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Sarah MacLean

BEST SELLER ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ NEW YORK TIMES

ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

(Ο ΚΑΚΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΚΑΣ #2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στα είκοσι εννιά της χρόνια, η λαίδη Χενριέτα Σέντλεϊ είναι μια
ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα, αποφασισμένη να κληρονο
μήσει την επιχείρηση του πατέρα της, να κάνει τη δική της περι
ουσία και να ζήσει τη ζωή της. Πρώτα, όμως, θέλει να απολαύσει
την ελευθερία της. Όλα πάνε τέλεια μέχρι να γνωρίσει τον πιο
όμορφο άντρα που έχει δει ποτέ...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Sarah MacLean είναι φανατική υπέρμαχος της ρομαντικής λο
γοτεχνίας, μιλώντας ευρέως γι’ αυτή σε δοκίμια που αναφέρονται
σε φύλα και πολιτισμούς. Είναι αρθρογράφος μιας μηνιαίας στή
λης αφιερωμένης στα καλύτερα της λογοτεχνίας για λογαριασμό
της Washington Post. Έχει τιμηθεί δυο συνεχόμενες χρονιές με
το βραβείο RITA.

Johanna Lindsey
JOHANNA
LINDSEY

ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΣΕ ΒΡΕΙ

Προτείνω ανεπιφύλακτα
οτιδήποτε έχει γράψει
η Sarah MacLean.
Lisa Kleypas

Sarah

MacLean
Αναπάντεχη
ελευθερία
ΣΕΛΙΔΕΣ: 496
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

9 786185 394882

Η #1 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ NEW YORK TIMES
ΜΕ 60.000.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

(ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΡΑΪΝΤ #4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όταν ένας κόμης, παθιασμένος με τα άλογα, μετατρέπεται σε
υποψήφιο ταίρι, η Αμάντα αποφασίζει να ξεπεράσει τον φόβο
της για την ιππασία και να ξεκινήσει μαθήματα.
Ο Ντέβιν δεν την αντιμετωπίζει ως έπαθλο όπως οι περισσότεροι
εργένηδες συνομήλικοί του, αλλά ως μια νεαρή γυναίκα με όνει
ρα για μια ευτυχισμένη ζωή. Στις καθημερινές τους συναντήσεις,
η Αμάντα βιώνει το πάθος για πρώτη φορά, αλλά η χημεία μετα
ξύ τους γίνεται εκρηκτική. Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις συ
γκρούσεις και να αφήσουν την αγάπη να τους βρει για πρώτη φορά;
Ένα υπέροχο ταξίδι στη Βικτοριανή Αγγλία με ανατροπές, ίντρι
γκα κι αγωνία.

JOHANNA
LINDSEY
Άσε την αγάπη
να σε βρει

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Johanna Lindsey καθιερώθηκε ως μία από τις πιο δημοφιλείς
συγγραφείς στο ρομαντικό ιστορικό μυθιστόρημα, έχοντας που
λήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κό
σμο. Έχει γράψει 47 βιβλία, που έγιναν best sellers, πολλά από
τα οποία έφτασαν στην πρώτη θέση στη λίστα των ευπώλητων των
New York Times.

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394875
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ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Tore Renberg
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Είσαι σίγουρος για τους φίλους σου;
Ο Γιέργκεν και η Βιμπέκε ζουν με τους δύο γιους τους σε ένα
απομακρυσμένο χωριό της Νορβηγίας. Όταν μια νέα οικογένεια
έρχεται στο γειτονικό σπίτι, το ζευγάρι εντυπωσιάζεται αμέσως
από τη γοητεία του γείτονα. Η χαρισματική προσωπικότητα του
Στάιναρ, σε κάνει να θέλεις να βρίσκεσαι συνέχεια γύρω του.
Οι δύο οικογένειες έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία και δεν θα αρ
γήσουν να γίνουν φίλοι.
Όμως η Βιμπέκε, παρά τη συμπάθεια προς τους νέους τους φί
λους, έχει ένα περίεργο προαίσθημα για τον Στάιναρ. Δεν μπορεί
να εντοπίσει τι είναι αυτό που την προβληματίζει, αλλά το έν
στικτό της δεν παύει να την προειδοποιεί. Όταν θα αφήσουν τον
μικρότερο γιο τους να πάει ταξίδι με τους γείτονες στην καλύβα
τους στο βουνό, οι υποψίες της αρχίζουν να μετατρέπονται σε
φόβο και την οδηγούν να ψάξει με τον Γιέργκεν το σπίτι τους για
πιθανά στοιχεία.
Μήπως έστειλαν το παιδί τους στην αγκαλιά του κακού;
Αυτό που θα βρουν στο σπίτι δεν τους αφήνει καμία επιλογή:
πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στην καλύβα, πριν να
είναι πολύ αργά…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Tore Renberg είναι βραβευμένος Νορβηγός συγγραφέας πολ
λών best sellers. Έκανε το ντεμπούτο του στη λογοτεχνία το 1995
με τη συλλογή Sovende floke.
Το μυθιστόρημά του Mannen som elsket Yngve έγινε ταινία το
2008 και γνώρισε τεράστια επιτυχία στους νορβηγικούς κινημα
τογράφους.
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ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €
9 789606 531491

Μέσα από μία ιστορία που
θυμίζει θρίλερ με κλειστοφοβική
ατμόσφαιρα, o Tore Renberg
σκιαγραφεί χαρακτήρες και
προσφέρει μια διεισδυτική ματιά
στις πιο δύσκολες αναζητήσεις του
ανθρώπινου νου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Anthony Horowitz
ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται στο Λονδίνο με την εκθαμβωτική
Πούσι Γκαλόρ δίπλα του, όταν ανακαλύπτει πως η SMERSH, η
θανάσιμη σοβιετική υπηρεσία αντικατασκοπείας, σχεδιάζει να
σαμποτάρει ένα διεθνές Γκραν Πρι.
Θα πρέπει να εμπλακεί σε έναν αγώνα ταχύτητας, προκειμένου
να τους σταματήσει, όμως μια τυχαία συνάντηση με έναν μυστη
ριώδη Κορεάτη εκατομμυριούχο, τον Τζέισον Σιν, τον κάνει να
καταλάβει ότι το σαμποτάζ των Ρώσων είναι μόνο η αρχή.
Ξεκινά τότε μια συγκλονιστική περιπέτεια, γεμάτη γρήγορα αυ
τοκίνητα, όμορφες γυναίκες, αδίστακτους κακούς –όλα τα χαρα
κτηριστικά μιας γνήσιας ιστορίας του Ian Fleming– μαζί με γνω
στά πρόσωπα όπως ο Μ και η δεσποινίδα Μανιπένι. H Παγωμένη
Σκανδάλη ρίχνει στην αρένα τον Μποντ και την Αμερικανίδα Τζέ
παρντι Λέιν εναντίον ενός επικίνδυνου μεγιστάνα αποφασισμένου
να γονατίσει την Αμερική –με τη βοήθεια της SMERSH–, που θα
πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για να διασφαλίσει την επικρά
τηση των Σοβιετικών στον αγώνα κατάκτησης του διαστήματος, η
οποία πλέον καθορίζει και τον Ψυχρό Πόλεμο.
Ο χρόνος περνάει και, καθώς το υποχθόνιο σχέδιο ξετυλίγεται,
οδηγεί σε μια τελική αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη, μια αναμέτρη
ση που κόβει την ανάσα και θα προδιαγράψει τη μοίρα της Δύσης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Anthony Horowitz είναι συγγραφέας και δημιουργός της βρα
βευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders
και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτι
κές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέ
θεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of
Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα
οποία έγιναν best sellers.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 360
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

9 789606 531316

O Anthony Horowitz κατορθώνει
να αποδώσει φόρο τιμής
στον μεγαλύτερο συγγραφέα
κατασκοπικών μυθιστορημάτων,
δημιουργώντας μια απολαυστική
περιπέτεια που θα μπορούσε να έχει
γράψει ο ίδιος ο Ian Fleming!

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Guido Tonelli
ΓΕΝΕΣΗ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗ
ΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨAN ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΤΟΥ HIGGS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ίσως είχαν πραγματικά δίκιο οι Έλληνες, ότι δηλαδή στην αρχή
ήταν το χάος. Πολλές παρατηρήσεις της σύγχρονης φυσικής
μοιάζουν να το επιβεβαιώνουν.
Όμως τι συνέβη τις πρώτες στιγμές ζωής του σύμπαντος;
Προκειμένου να δώσουν μια απάντηση σε αυτό, στρατιές ολό
κληρες από επιστήμονες εξερευνούν καθημερινά την ύλη. Χρη
σιμοποιούν μεγάλα τηλεσκόπια και ισχυρούς επιταχυντές σωμα
τιδίων για να ανασυνθέσουν λεπτομερώς τους μηχανισμούς μέσω
των οποίων το θαύμα που μας περιβάλλει προσέλαβε τα χαρα
κτηριστικά του, να προσπαθήσουν να αντιληφθούν εκείνη την πα
ράξενη μοναδικότητα που γέννησε το σύμπαν και να συλλέξουν
ενδείξεις για το τέλος του.
Όμως η διατύπωση μιας κοσμολογικής θεωρίας δεν είναι υπό
θεση μόνο των ειδικών. Μύθος και επιστήμη έχουν κατά βάθος
την ίδια λειτουργία: να δώσουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να
βρει τη θέση του στο σύμπαν.
Με ποιητική και φιλοσοφική διάθεση, αλλά και κρατώντας αποστά
σεις από σύνθετους επιστημονικούς όρους, ο κορυφαίος φυσικός
του CERN, Guido Tonelli, απαντά στο μεγάλο ερώτημα σε επτά κε
φάλαια, όσες και οι μέρες της δημιουργίας, καθένα από τα οποία
σηματοδοτεί ένα θεμελιώδες στάδιο της σύγχρονης κοσμολογίας:
από τη μεγάλη έκρηξη (Big Bang), που έδωσε ζωή στο καθετί, μέ
χρι την αρχέγονη πνοή που προκάλεσε τη διαστολή του σύμπαντος
(κοσμικός πληθωρισμός)· από τη δημιουργία της ύλης μέχρι την
εμφάνιση των αστεριών, των γαλαξιών και, τέλος, του ανθρώπου.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 296
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

Ένα ιλιγγιώδες ταξίδι πίσω
στον χρόνο μέχρι τη μυστηριώδη
αρχή των πραγμάτων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Guido Tonelli (Γκουίντο Τονέλι), φυσικός στο CERN της Γε
νεύης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, είναι ένας
από τους πατέρες της ανακάλυψης του μποζονίου Χιγκς. Έχει
λάβει το διεθνές βραβείο Fundamental Physics Prize (2013) και
το Βραβείο Enrico Fermi της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής (2013),
ενώ το 2014 του απονεμήθηκε τιμητικό μετάλλιο από τον Πρόε
δρο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ένα ιστορικό, ανθρωπολογικό βιβλίο που αγγίζει θέματα της επικαιρότητας.
• Θα κερδίσει πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο, καθώς οι νέες θεωρίες του έχουν
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επιστήμονες και αναγνώστες.
• Είναι από τα έργα που θα αποτελέσουν εγχειρίδια για πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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9 789606 531521

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γιώργος Μαργαρίτης
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
– Η ΈΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ιστορία ξεκίνησε με μια Εταιρεία η οποία εμπνεύστηκε και
οργάνωσε την Επανάσταση. Ήταν μια Εταιρεία ξενιτεμένων, μια
συντροφιά εμπόρων και υπαλλήλων, με ταπεινή όμως καταγωγή,
και σε εκείνα τα χρόνια οι ταπεινοί δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν
μια Επανάσταση.
Ανέθεσαν την Επανάσταση σε εκείνους που μπορούσαν να την ξε
 ωσίας,
κινήσουν, στους ομογενείς αριστοκράτες, πρίγκιπες της Ρ
πρίγκιπες της Κωνσταντινούπολης, εξόριστους και μη, προύχο
ντες, αρχιερείς. Αρκετοί από αυτούς συμμερίζονταν το όραμα για
ελεύθερη πατρίδα.
Η Επανάσταση ξεκίνησε, αμήχανα, όπως συνήθως συμβαίνει με
τις επαναστάσεις. Επιχείρησε να αποκτήσει κράτος και εξουσία
μακριά από την πατρίδα για να νικήσει το κράτος του δυνάστη.
Σχεδίασε φιλόδοξα χτυπήματα μέσα στην ίδια την πρωτεύου
σα του εχθρού. Κινήσεις περίπλοκες, δύσκολες, που απέτυχαν
κλείνοντας τον κύκλο της Εταιρείας και των οραμάτων όσων την
ακολούθησαν.
Έπειτα, την υπόθεση της ελευθερίας την πήραν οι προύχοντες
και οι ιεράρχες του Μωριά, οι καραβοκυραίοι των νησιών, οι αρ
ματωλοί της Ρούμελης. Για να πετύχουν όμως, χρειάστηκαν τον
λαό τους. Δεν γινόταν χωρίς αυτόν.
Χρειάστηκαν τους πολλούς Έλληνες, εκείνους που μισούσαν τον
τύραννο όσο και τη δική τους μιζέρια, που δεν διάβαζαν διαφω
τιστές, όμως μέσα τους σιγόκαιγε ο κοινός πόθος για ελευθερία.
Με αίμα και πόνο έθρεψε ο λαός τον Αγώνα. Πάνω σε αυτά τα υλι
κά χτίστηκε το ελεύθερο ελληνικό κράτος, μέσα στο οποίο ζούμε
σήμερα. Δεν έγινε κάτι το ιδανικό που πολλοί ονειρεύτηκαν. Ήταν
όμως η πατρίδα μέσα στην οποία οι πολλοί μπορούσαν να ονει
ρεύονται το καλύτερο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής
και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 19852004 δίδαξε Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Έχει πλούσιο συγγραφικό και δημοσιογραφικό έργο.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
– Η ΈΚΡΗΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
9 789606 531835

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Με την επέτειο των 200 ετών από το
1821 να πλησιάζει, το ενδιαφέρον
του κοινού, των πολιτικών και των
δημοσιογράφων θα εντείνεται, καθώς θα διερευνήσουμε ως έθνος τι
συνέβη τότε και πώς μας επηρεάζει
μέχρι σήμερα.
• Ο έγκριτος ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης υπογράφει ένα εμβληματικό
έργο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Επανάσταση του 1821.
• Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε γνώστες της Ιστορίας, αποκαλύπτοντάς
τους νέες πτυχές των γεγονότων,
όσο και σε αναγνώστες που θέλουν
να μάθουν τα βασικά για την Επανάσταση.
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Gabrielle Levy
Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πέντε άνθρωποι… Οι νύχτες τους μια διαρκής αναμονή.
Η Κλερ φοβάται την απεραντοσύνη και τη σιωπή της εξοχής
όπου ζει και νιώθει απελπισμένη στο πλευρό ενός συζύγου που
ροχαλίζει κι ενός μικρού αγοριού που δεν είναι παιδί της.
Ο Ζακ, ψυχίατρος στη δύση της καριέρας του, ξεφεύγει από τη
μοναξιά του με ανώνυμα τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα και πα
ράλληλα αρχίζει να καταστρέφει μεθοδικά το πολυτελές διαμέ
ρισμά του.
Η Μισέλ, μια γλυκιά συνταξιούχος, νιώθει το βάρος ενός μυστι
κού να τη σηκώνει από το κρεβάτι και να την οδηγεί στην εκκλη
σία.
Η νεαρή Λένα, με το γκόθικ στιλ, βγαίνει με γενναιότητα πριν ξη
μερώσει για να δουλέψει στο γωνιακό καφέ.
Ο Ερβέ, ένας ντροπαλός και αγχώδης λογιστής, διαβάζει τα μέιλ
του μέσα στο σκοτάδι.
Το κοινό ανάμεσά τους είναι οι χρόνιες αϋπνίες, που κάθε μέρα
τους αποκλείουν όλο και περισσότερο από τον κόσμο της δρά
σης.
Συναντιούνται τακτικά στην ομάδα θεραπείας που εμψυχώνει η
Ελέν, ειδικευμένη σε θέματα διαταραχής ύπνου και πάντα κα
λοπροαίρετη.
Όσο περνά ο καιρός, οι γλώσσες όλων λύνονται. Γίνονται εξομο
λογήσεις και κρυφές συναντήσεις.
Άραγε αυτή η θεραπεία θα τους βοηθήσει να κοιμηθούν;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Gabrielle Levy (Γκαμπριέλ Λεβί) γεννήθηκε στις Βρυξέλλες το
1978 και είναι αϋπνική. Ζει ανάμεσα στο Παρίσι και στην εξοχή.
Η Λέσχη της Αϋπνίας είναι το πρώτο της βιβλίο.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ένα από τα πιο γλυκά και όμορφα βιβλία των τελευταίων χρόνων, στα χνάρια της Εποχής των Κερασιών.
Η γαλλική λογοτεχνία στα καλύτερά της!
• Η δύναμη της φιλίας, η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις
σε ζωές που αλλάζουν κι εξελίσσονται. Στο κέντρο της
ζωής ο άνθρωπος.
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H λέσχη της αϋπνίας
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Gabrielle Levy

ΣΕΛΙΔΕΣ: 232
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Laurence Devillairs
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ 100 ΛΕΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπορούμε να καταλάβουμε τη φιλοσοφία μόνο με
100 λέξεις;
Ναι, αν αναλύσουμε αυτές που έχουν καθοριστική σημασία. Ναι,
αν τις εξηγήσουμε και τις συσχετίσουμε μεταξύ τους, αλλά και
αν εισάγουμε καινούριες.Οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν
όλο το βιβλίο ή επιλεγμένα αποσπάσματά του, χωρίς όμως να
ξεχνούν τα διακυβεύματα πίσω από τις λέξεις…
Στο βιβλίο αυτό, που ανήκει στη διάσημη και μακροβιότερη γαλ
λική σειρά Que sais-je (Τι ξέρω), παρουσιάζονται και αναλύο
νται 100 φιλοσοφικά γνωμικά, καλώντας τον αναγνώστη σε έναν
φιλοσοφικό περίπατο με διάσημες φράσεις, που είτε του είναι
οικείες είτε πρόκειται να ανακαλύψει…

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
LAURENCE DEVILLAIRS

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΣΕ 100 ΛΕΞΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Laurence Devillairs είναι απόφοιτη της École Normale,
διδάκτωρ φιλοσοφίας, καθώς και συγγραφέας πολλών έργων,
μεταξύ των οποίων το Σύντομες φιλοσοφικές διατυπώσεις:
η μυστική σοφία των στερεοτύπων (εκδ. Points, 2010) και το
René Descartes.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 216
ΣΧΗΜΑ: 12x16,6
ΤΙΜΗ: 8,80 €

9 789606 531514

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Olivier Houdé

OLIVIER HOUDÉ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 100 ΛΕΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπορούμε να καταλάβουμε την ψυχολογία μόνο με 100
λέξεις;
Ναι, αν αναλύσουμε αυτές που έχουν καθοριστική σημασία.
Ναι, αν τις εξηγήσουμε και τις συσχετίσουμε μεταξύ τους,
αλλά και αν εισάγουμε καινούριες. Οι αναγνώστες μπορούν
να διαβάσουν όλο το βιβλίο ή επιλεγμένα αποσπάσματά του,
χωρίς όμως να ξεχνούν τα διακυβεύματα πίσω από τις λέ
ξεις…
Μέσα από 100 βασικές λέξεις που ορίζουν την ψυχολογία, ο
συγγραφέας μάς προσκαλεί να εξετάσουμε την ανάπτυξη της αν
θρώπινης νοημοσύνης, να διερευνήσουμε τους μαιάνδρους της
σκέψης και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς είναι δομημένος ο
εγκέφαλός μας.

ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ
ΣΕ 100 ΛΕΞΕΊΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Σορβόννη-Παρίσι-Σι
τέ και πρεσβύτερο μέλος του Institut universitaire de France, ο
Olivier Houdé (Ολιβιέ Χουντέ) είναι ειδικός των γνωστικών νευροε
πιστημών και διευθύνει το εργαστήριο CNRS πειραματικής ψυχο
λογίας της Σορβόννης.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 256
ΣΧΗΜΑ: 12x16,6
ΤΙΜΗ: 8,80 €

9 789606 531507
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Heidi Murkoff
ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ

(ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η νέα αναθεωρημένη έκδοση του μοναδικού βιβλίου εγκυ
μοσύνης που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με τις τελευ
ταίες έρευνες της ιατρικής και προτείνεται από όλους τους
γυναικολόγους.
Ο σύγχρονος οδηγός εγκυμοσύνης που κατατοπίζει και
απαντά σε όλες τις ανησυχίες και τα ερωτήματα που έχουν
οι έγκυες γυναίκες και οι σύντροφοί τους, από το στάδιο του
προγραμματισμού έως και μετά τον τοκετό.
Εξετάζεται η εγκυμοσύνη κατά μήνα, από τον πρώτο μέχρι τον
ένατο. Ενημερώνει βήμα προς βήμα για τον τοκετό, τη μεταγεν
νητική φροντίδα και τον θηλασμό. Επιπλέον, πλήρης οδηγός δι
ατροφής για την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Και ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο για τους μέλλοντες μπαμπάδες.

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
9 789606 531453

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η «βίβλος» της εγκυμοσύνης, το βιβλίο που εμπιστεύονται παιδίατροι και γονείς σε όλον τον κόσμο, κυκλοφορεί σε νέα, πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση.
• Με νέα κεφάλαια που απαντάνε σε κάθε απορία του
σύγχρονου γονιού, αλλά και σε όλα τα κλασικά θέματα που αντιμετωπίζουν, το Τι να περιμένεις όταν είσαι
έγκυος δεν μπορεί να λείπει από καμία βιβλιοθήκη.

Κυκλοφορεί σε πάνω από
20 εκατομμύρια αντίτυπα
σε 34 γλώσσες.
Κατέκτησε το ρεκόρ του βιβλίου
με τις περισσότερες εβδομάδες
παραμονής στη λίστα των
New York Times
Ένα από «Τα βιβλία
με τη Μεγαλύτερη Επιρροή
τα Τελευταία 25 Χρόνια»
USA Today

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ - ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΚΥΡ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΚΥΡ για ακόμη μια χρονιά μας κρατά παρέα αποδομώντας και
σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο την πολιτική κατά
σταση της χώρας, και όχι μόνο, χαρίζοντας τρανταχτά γέλια και
κλάματα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης. Πρωτοδημο
σίευσε σκίτσα του σε ιταλικά περιοδικά και εφημερίδες. Άρ
χισε να εργάζεται ως πολιτικός γελοιογράφος στην εφημερίδα
Μεσημβρινή. Εργάστηκε στην Ελευθεροτυπία. Έχει βραβευτεί
με το πρώτο βραβείο στη Μεγάλη Παγκόσμια Έκθεση του Μό
ντρεαλ, το 1981.
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €
9 789606 531842
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Μίλτος Πιστώφ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

Με δραστηριότητες
μουσικές, θεατρικές
και εικαστικές,
που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
στην τάξη από
παιδαγωγούς!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 32
ΣΧΗΜΑ: 20,5 x 29
ΤΙΜΗ: 9,90 €

9 789606 532009

Κάπου στην Αφρική υπάρχει ένα μουσικό χωριό, το Αμπαγιόμι, όπου όλοι
οι κάτοικοι παίζουν μουσική! Κάθε πρωί τον ρυθμό της ημέρας δίνει από την
καλύβα της η γιαγιά Μπάχα με το τύμπανό της.
Ωστόσο, ένα πρωινό το τύμπανο της γιαγιάς δεν ακούγεται. Οι κάτοικοι του χωριού
αναστατώνονται, αφού δεν ξέρουν πώς να ζουν χωρίς ρυθμό. Αν και ο αρχηγός του
χωριού στέλνει τους τρεις πιο γενναίους άντρες του να αναζητήσουν τη γιαγιά Μπάχα, το μυστήριο θα λύσει η μικρή εγγονή της, Σι Λόντε.
Σε μια συναρπαστική διαδρομή μέσα στη ζούγκλα, θα περάσει πρώτα από
το χωριό με τους γορίλλες, θα συναντηθεί με το πιο άγριο λιοντάρι και, έστω
για μια στιγμή, θα ξαναβρεθεί με τη γιαγιά της, κατορθώνοντας να επαναφέρει τη
μουσική στο χωριό.
Η μοναχική αναζήτηση της γιαγιάς της μέσα στη ζούγκλα κρύβει κινδύνους,
εμπειρίες και εκπλήξεις, αλλά ανταμείβει με αυτογνωσία. Την επώδυνη διαχείριση
του θανάτου ανακουφίζει η τέχνη και η αίσθηση της παράδοσης και της συνέχειας.
Οικολογικές, φυλετικές, οικογενειακές και καλλιτεχνικές ανησυχίες ισορροπούν
στο παραμύθι αυτό αναδεικνύοντας ως πιο ισχυρή δύναμη τη θέληση μέσα μας.
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P.G. Bell
ΤΟ ΕΞΠΡΈΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΊΘΑΝΕΣ ΧΏΡΕΣ #2
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΑΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την επίσκεψη
της Σούζαν στις Απίθανες Χώρες και ήδη ανυπομονεί
να έρθει η ώρα που θα εμφανιστεί ξανά το Απίθανο
Ταχυδρομικό Εξπρές και θα τη μεταφέρει στη Χώρα
των Τρολ. Έχει λάβει μια πρόσκληση για τη βασιλική
δεξίωση κατά την οποία θα γίνουν τα εγκαίνια του ανα
καινισμένου εξπρές.
Ο Φλετς φτάνει στο σπίτι της την προκαθορισμένη
ώρα, κοιμίζει με ένα ξόρκι τους γονείς της και με
ένα παλιό βαγονέτο ταξιδεύουν παρέα ως τον μεγάλο
σταθμό των τρένων.
Η Σούζαν συναντά τους παλιούς φίλους της, όμως λίγο
πριν τα αποκαλυπτήρια του εξπρές γίνεται ένας μεγά
λος σεισμός. Ένας απροσδόκητος κακοποιός θέλει να
καταστρέψει τη Χώρα των Τρολ! Η Σούζαν και οι φίλοι
της πρέπει να αγωνιστούν μέσα σε μαγικούς κόσμους
νέφους και στο μυστικό σπήλαιο με το θησαυροφυλά
κιο για να πιάσουν τον ένοχο, προτού χαθεί για πάντα
αυτή η χώρα...
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €
9 789606 531897

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
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Κατερίνα Σέρβη
ΙΛΙΑΔΑ & ΟΔΥΣΣΕΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΥΘΟΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120
ΣΧΗΜΑ: 27 x 33
ΤΙΜΗ: 12,20 €

9 789606 531927

Αυτές είναι οι ιστορίες μας. Ιστορίες που η αρχή τους χάνεται στα βάθη του χρόνου. Τότε
που οι άνθρωποι τις αφηγούνταν ο ένας στον άλλον, γύρω από τη φωτιά, οι γιαγιάδες
και οι παππούδες στα εγγόνια τους, κι εκείνα στα δικά τους. Καμιά φορά, αν είχαν
ξεχάσει κάποια λεπτομέρεια, τη συμπλήρωναν με τη φαντασία τους κι έτσι οι ιστορίες
μας άλλαζαν. Παρέμεναν όμως οι δικές μας ιστορίες, με πρωταγωνίστριες εμάς: τα
κορίτσια που έγιναν μύθος...
Δεκαοκτώ μυθικές ηρωίδες, θεές και θνητές, νύμφες και μάγισσες, πιάνουν το νήμα
του παραμυθιού, η μία μετά την άλλη, και αφηγούνται ιστορίες για μάχες και έρωτες,
μοιραίες γνωριμίες και αιχμαλωσίες, θάρρος και αλτρουϊσμό, προδοσία και συγχώρε
ση. Παράλληλα τις παρακολουθούμε σε στιγμές δράσης ή στιγμιότυπα-σταθμούς της
ζωής τους, έτσι όπως ξετυλίγονται σε δύο από τα αρχαιότερα, πιο πολυδιαβασμένα, πιο
συναρπαστικά και πιο αγαπημένα λογοτεχνικά έργα του κόσμου: τα έπη του Ομήρου.
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Α
Η ΣΕΙΡ ΑΙ!
Ζ
Ι ΕΤ
ΣΥΝΕΧ

ΤΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΚΙΑ
Ο διευθυντής του Δημοτικού, ο φοβερός και τρομερός Φοίβος Φοβέρας, για πρώτη φορά
στα χρονικά, είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Και ο λόγος είναι απλός… Φέτος, επιτέλους,
δεν θα κάνει μάθημα στα απίθανα Συμμαθητάκια του Β2· της πιο θεότρελης τάξης όλων των εποχών!

17

ΤΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΚΙΑ

ΛΟ ΥΚΑΣ ΚΛΑΨΑΣ

9 789606 531729

18

ΛΟ ΥΚΑΣ ΚΛΑΨΑΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

9 789606 531903

Τα συμμαθητάκια πλέουν σε πελάγη ευτυ
χίας: ο δάσκαλος Λένι επέστρεψε στο σχο
λείο τους και τους κάλεσε να πάρουν μέρος
σε μια έκθεση κόμικς, όπου θα μπορούν να
μεταμφιεστούν στον αγαπημένο τους ήρωα!
Ποιος θα τους φτιάξει όμως τις στολές;
Εύκολο: ο καινούριος τους συμμαθητής, ο
Νάσος Βελόνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ
είναι γιος ενός σπουδαίου σχεδιαστή μό
δας! Ο Νάσος κόβει, ράβει, σιδερώνει και…
έτοιμες οι στολές. Θα είναι όμως έτσι όπως
τις έχουν φανταστεί τα φοβερά και τρομερά
συμμαθητάκια του Β2;

Ο Λουκάς Κλάψας κλαίει όλη την ώρα. Στο
τέλος της σχολικής χρονιάς, όμως, ο διευ
θυντής Φοίβος Φοβέρας χάνει την υπομονή
του και του βάζει τις φωνές. Και τότε ο Λου
κάς ξεσπάει σ' ένα ατελείωτο κλάμα. Μέρα
νύχτα κλαίει ασταμάτητα. Τα συμμαθητάκια
είναι απελπισμένα. Δεν αντέχουν άλλο να
βλέπουν τον Λουκά να χύνει τόσα δάκρυα
λες και έχει γίνει κατακλυσμός. Πώς θα
τον κάνουν να σταματήσει; Το ανεπανάλη
πτο Β2 καταστρώνει ένα σχέδιο για… πολλά
κλάματα!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120 • ΣΧΗΜΑ: 13x19,5 • ΤΙΜΗ: 7,70 €
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Jennifer Ashley
ΚΛΕΦΤΗΣ ΦΙΛΙΩΝ

(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΝΖΙ #7)
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JENNIFER
ASHLEY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Σκοτσέζος δικηγόρος Σινκλέρ ΜακΜπράιντ είναι χήρος με δύο
δύστροπα κι ανυπάκουα παιδιά. Κι ενώ αντιμετωπίζει με μαε
στρία τους πιο φρικτούς εγκληματίες στο Λονδίνο, δεν μπορεί να
τα βγάλει πέρα με όσα συμβαίνουν στο ίδιο του το σπίτι.
Μέχρι που….
Η έξυπνη Ρομπέρτα μπαίνει στη ζωή του Σινκλέρ κλέβοντας το
ρολόι του και στη συνέχεια… την καρδιά του!
Το έβδομο βιβλίο της σειράς Οικογένεια Μακένζι είναι μια ιστο
ρία δυνατή, απρόβλεπτη και πέρα για πέρα συγκινητική.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η συγγραφέας Jennifer Ashley γράφει ιστορικά και μεταφυσι
κά ρομαντικά μυθιστορήματα, αλλά και ιστορικά μυθιστορήμα
τα μυστηρίου, ως Jennifer Ashley, Allyson James και Ashley
Gardner. Έχει συγγράψει 100 και πλέον βιβλία, τα οποία έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, και έχει τιμηθεί με τα βρα
βεία RWA, Golden Quill, RITA και RT Reviewer’s Choice. Aπό
τις εκδόσεις Elxis κυκλοφορούν και τα υπόλοιπα βιβλία της σει
ράς Οικογένεια Μακένζι.

Λατρεύω αυτό το μυθιστόρημα.
Είναι σπαρακτικό, αστείο,
ειλικρινές και απόλυτα αληθινό.
Eloisa James, New York
Times bestselling author

Κλέφτης
φιλιών

Βραβευμένη
με το RITA
Award

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394738

Mia Sheridan
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όταν ο κόσμος όπως τον γνωρίζεις έχει καταρρεύσει, όταν όλα
όσα αγαπούσες έχουν εξαφανιστεί, πού βρίσκεις τη δύναμη;
Όταν ο νέος κόσμος στον οποίο μπήκες είναι τόσο απομονω
μένος, όταν η καρδιά σου έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα και το
μέλλον σου είναι αβέβαιο, πού βρίσκεις την ελπίδα;
Η Ψυχή του υδροχόου είναι μια ιστορία δύναμης, ανακάλυψης,
συγχώρεσης κι αγάπης. Είναι μια ιστορία πίστης στο πεπρωμένο
και στο μονοπάτι εκείνο που οδηγεί στην ειρήνη.
Δύο άνθρωποι που θα σε κάνουν να πιστέψεις πραγματικά στην
αγάπη άνευ όρων. Καλούνται να δώσουν δεύτερες ευκαιρίες, να
ανακαλύψουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον, να ξεπερά
σουν το παρελθόν. Θα τα καταφέρουν;
Η Ψυχή του Υδροχόου είναι η συνέχεια και το συγκλονιστικό
τέλος του βιβλίου Η Καρδιά του Υδροχόου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Mia Sheridan είναι best seller συγγραφέας των New York
Times, USA Today και Wall Street Journal. Το πάθος της είναι
να δημιουργεί μοναδικές ιστορίες αγάπης για ανθρώπους που
είναι γραφτό να είναι μαζί.
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ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394745
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Πλησιάζει η πιο γιορτινή νύχτα του χρόνου.
Δείτε πώς θα υποδεχθείτε τον Άγιο Βασίλη
και παίξτε με τα αγγελάκια στο χιόνι!
Ελάτε στο εργαστήρι και δείτε τα ξωτικά
που ετοίμασαν για εσάς καταπληκτικά παιχνίδια,
σελίδες ζωγραφικής και γιορτινά αυτοκόλλητα.
Γράψτε τη δική σας ευχή για τη νέα χρονιά
και απολαύστε τις μαγευτικές μέρες
των Χριστουγέννων.

ική

Ζωγραφ
MEMORY GAME

3

Παιχνίδια

Αυτοκόλλητα

ISBN: 978-960-653-XXX

Bρείτε μας!

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ EVER!

ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ
ΦΟΡΆΕΙ ΠΆΝΑ!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 96
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 8,80 €

ΣΕΛΙΔΕΣ: 40
ΣΧΗΜΑ: 20,5x29
ΤΙΜΗ: 6,60 €

ΣΕΛΙΔΕΣ: 40
ΣΧΗΜΑ: 21,5x28

9 789606 531910

9 789606 532047

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν!
Δεν βλέπω την ώρα να έρθει η πιο
όμορφη γιορτή του χρόνου
Μόνο που έκανα μια ΤΕΡΑ
ΣΤΙΑ γκάφα! Έστειλα το γράμμα
του Άγιου Βασίλη σε λάθος διεύ
θυνση.
Τώρα; Τι θα γίνει αν δεν
μπορέσει να βρει το σπίτι μας
ο Άγιος Βασίλης;
Πρέπει να καταστρώσω ένα σχέ
διο για να φέρει οπωσδήποτε τα
δώρα μας το βράδυ της παραμονής

Πλησιάζει η πιο γιορτινή νύχτα του
χρόνου. Δείτε πώς θα υποδεχθείτε
τον Άγιο Βασίλη και παίξτε με τα αγ
γελάκια στο χιόνι!
Ελάτε στο εργαστήρι και δείτε τα
ξωτικά που ετοίμασαν για εσάς κα
ταπληκτικά παιχνίδια, σελίδες ζω
γραφικής και γιορτινά αυτοκόλλητα.
Γράψτε τη δική σας ευχή για τη νέα
χρονιά και απολαύστε τις μαγευτι
κές μέρες των Χριστουγέννων.

Γρ αμ μα το κιβώτιο

Ο Άγιος Βασίλης κάνει μια ευχή…
Μια μαγική ευχή μέσα από την καρ
διά του… να ξαναγίνει νέος!
Η ευχή του όμως είναι τόσο δυνατή
που τελικά γίνεται ξανά μωρό!
Τι συμφορά στον Βόρειο Πόλο!
Τέσσερις ημέρες πριν από τα Χρι
στούγεννα, και ο Άγιος Βασίλης
φοράει καλτσάκια αντί για μπότες,
πάνα αντί για την κόκκινη στολή και
φωνάζει «Αγκού, αγκού, αγκού!»
αντί «Χο, χο, χο!»
Παιδιά, φέτος, πολύ δύσκολα θα
πάρετε δώρα, εκτός αν…

στον
σίλη
'Αγιο Βα
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Sebastian Fitzek
ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 100.000 ΑΝΤΙ
ΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έχεις κάνει ποτέ κάτι που εύχεσαι να μπορούσες να ξεχάσεις;
Συντετριμμένος από το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στη σύζυγο
και στο αγέννητο παιδί του, το μόνο που μπορεί να λυτρώσει τον
Μαρκ Λούκας είναι να διαγράψει τη μνήμη του. Μέχρι τη βραδιά
που επιστρέφοντας σπίτι διαπιστώνει ότι το κλειδί του δεν ται
ριάζει στην κλειδαριά, η σύζυγός του είναι ζωντανή, υγιής και
έγκυος – και… δεν τον αναγνωρίζει.
O Μαρκ αρχίζει να βυθίζεται σε έναν εφιαλτικό κόσμο όπου είναι
αδύνατον να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη φαντασία.
Μήπως οδηγείται στην τρέλα;
Ή μήπως πρόκειται για μια συνωμοσία που θα μπορούσε να του
στοιχίσει τη μνήμη, τη λογική…
Ακόμα και την ίδια του τη ζωή;

ΣΕΛΙΔΕΣ: 440
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

9 789606 531750

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Sebastian Fitzek γεννήθηκε το 1971 και είναι ο πιο επιτυχη
μένος συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ στη Γερμανία. Το πρώτο
του μυθιστόρημα, Η Θεραπεία, κυκλοφόρησε το 2006 κι έγινε
αμέσως best seller. Έκτοτε τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε
είκοσι τέσσερις γλώσσες κι έχουν διασκευαστεί για τον κινημα
τογράφο και το θέατρο. Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία του Το Δέμα (Βραβείο Public Καλύτερου Με
ταφρασμένου Μυθιστορήματος 2019), Η Θεραπεία, Η Θέση 7A,
Το Πείραμα, ο Τρόφιμος και Μαθήματα Νεκροψίας.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ο Fitzek έχει αναγνωριστεί ως
μετρ των ψυχολογικών θρίλερ και
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει σπάσει το φράγμα των
100.000 αντιτύπων στη χώρα μας.
• Το Πείραμα Μνήμης είναι ένα βιβλίο που έχει αποκτήσει υπόγεια
φήμη ανάμεσα στους φανατικούς
του Fitzek και σίγουρα περιμένουν
τη νέα έκδοση με ανυπομονησία.

XX

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Lucinda Riley
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Άπό τη συγγραφέα των παγκόσμιων best sellers
με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25.000.000 αντίτυπα!

LUCINDA
RILEY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Πόουζι ζει στο όμορφο οικογενειακό της σπίτι, την Έπαυλη
του Ναυάρχου, κάπου στην αγγλική εξοχή, όπου πέρασε τα
παιδικά της χρόνια κυνηγώντας πεταλούδες με τον αγαπημέ
νο της πατέρα και στη συνέχεια μεγάλωσε και τα δικά της
παιδιά. Σε ώριμη ηλικία πια, ξέρει ότι ήρθε η ώρα να πάρει
μια οδυνηρή απόφαση. Παρά τις αναμνήσεις της από το σπίτι
και τον εξαίσιο κήπο που φροντίζει με αγάπη επί είκοσι πέ
ντε χρόνια, το οίκημα έχει αρχίσει να καταρρέει και η Πόουζι
καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα να το πουλήσει.
Και τότε εμφανίζεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν – ο Φρέ
ντι, ο πρώτος της έρωτας, που την εγκατέλειψε, ραγίζοντάς
της την καρδιά πριν από πολλά χρόνια. Παλεύοντας ήδη να τα
βγάλει πέρα με τις αποτυχημένες επαγγελματικές προσπά
θειες του γιου της Σαμ και την ξαφνική επανεμφάνιση του
γιου της Νικ έπειτα από δέκα χρόνια στην Αυστραλία, η Πόου
ζι δεν είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί στο φλερτ του Φρέντι.
Όμως, χωρίς να το ξέρει η Πόουζι, ο Φρέντι –και η Έπαυλη
του Ναυάρχου– κρύβουν ένα συγκλονιστικό μυστικό που πρό
κειται να αποκαλυφθεί…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το ΔΩΜΆΤΙΟ
με τις

ΠΕΤΆΛΟΎΔΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 640
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
9 789606 531828

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Η Lucinda Riley γεννήθηκε στην Ιρλανδία και έγραψε το πρώτο
της βιβλίο σε ηλικία είκοσι τεσσάρων ετών. Τα βιβλία της έχουν
μεταφραστεί σε 28 γλώσσες και εκδίδονται σε 38 χώρες. Έχει
πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο
τον κόσμο. Τα βιβλία της συγκαταλέγονται στις λίστες των best
sellers των New York Times και των Sunday Times.
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η Lucinda Riley είναι πλέον μια από τις πιο γνωστές
συγγραφείς ιστορικών μυθιστορημάτων στη χώρα μας.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης φτάνει στην κορυφή των
best sellers και με κάθε βιβλίο η φήμη της μεγαλώνει.
Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το πιο ευπώλητό της στην
Αγγλία.
• Οι Κόρες των Αστεριών δυναμώνουν κάθε χρόνο ταξιδεύοντας τους αναγνώστες σε όλες τις γωνιές της Γης.
Οι αναγνώστες της σειράς αναζητούν και άλλα μυθιστορήματα της Lucinda.
• Είναι ένα βιβλίο που θα έχει εισαγωγικό ρόλο για
όποιον θέλει να γνωρίσει την υπέροχη γραφή της
Lucinda.
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Paul Strathern

ΙΣΤΟΡΙΑ&ΠΟΛΙΤΙΚΉ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Από την Ακκαδική Αυτοκρατορία ως τη σύγχρονη Αμερική, το βι
βλίο Η Ιστορία του Κόσμου σε 10 Αυτοκρατορίες χαρτογραφεί την
ιστορία του κόσμου μέσα από τις ιστορίες των δέκα μεγαλύτε
ρων αυτοκρατοριών του. Μέσω αυτής της θεώρησης εξετάζεται
η θέληση της ανθρωπότητας για δύναμη και εξουσία, άλλοτε με
διαβόητες μεθόδους και άλλοτε με μεθόδους και μορφές που
έχουν γίνει ελάχιστα κατανοητές.
Επιπλέον σκιαγραφείται η εξέλιξη της ανθρώπινης ενόρμησης
για δημιουργία αυτοκρατοριών, από την ωμή στρατιωτική επιθε
τικότητα των αρχαίων μορφών αυτοκρατορίας ως την υποδόρια
αλλά εκτεταμένη πολιτιστική επιρροή που ασκούν οι σημερινές
υπερδυνάμεις.
Οι αυτοκρατορίες παρουσιάζονται με όλες τους τις αντιφάσεις
– όπως η Μογγολική Αυτοκρατορία, που ήταν η μεγαλύτερη σε
αδιάλειπτη έκταση εδαφών αυτοκρατορία που υπήρξε ποτέ αλλά
και η πιο βραχύβια. Αποκαλύπτει επίσης εντυπωσιακούς παραλ
ληλισμούς ανάμεσα σε συχνά εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους
ιστορικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι πυραμίδες δεν έχουν
βρεθεί μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στη Βαβυλώνα, στο Μεξικό
και στην Κίνα αλλά και τις αδιαμφισβήτητες ομοιότητες ανάμεσα
στις διάφορες εκδοχές της ιστορίας για ένα νήπιο που βρέθηκε
σ’ ένα καλάθι που εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, στον κα
ταγωγικό μύθο των Ακκάδων αλλά και στον Ινδουισμό.
Πάνω απ’ όλα, στο βιβλίο αποκαλύπτεται πώς η ανθρώπινη φι
λοδοξία για αυτοκρατορικό μεγαλείο, οπουδήποτε και αν αυτή
εκδηλώθηκε –από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες ως τον Χίτλερ–,
εκπορεύεται πάντα από τη φαντασίωση μιας ουτοπίας και από το
όνειρο για αθανασία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Paul Strathern (Πολ Στράθερν) είναι Βρετανός συγγραφέας
και πανεπιστημιακός. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, σπούδασε στο
Trinity College στο Δουβλίνο και υπηρέτησε στο Εμπορικό Ναυ
τικό για δύο χρόνια. Κατόπιν έζησε σε ένα νησί της Ελλάδας.
Έχει συγγράψει πέντε μυθιστορήματα καθώς και πλήθος βιβλίων
εκλαϊκευμένης επιστήμης, φιλοσοφίας, ιστορίας, λογοτεχνίας,
ιατρικής και οικονομικών.
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PAUL STRATHERN
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΕ 10 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 296
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία
στον τομέα της εκλαϊκευμένης ιστορίας. Μοιάζει με τη Μικρή Ιστορία
του Κόσμου, αλλά θα βρει απήχηση
και στο κοινό του Sapiens.
• Αποτελεί μια εγγυημένα ποιοτική
πρόταση και θα διεκδικήσει χώρο
στα ράφια σε όλα τα καλά βιβλιο
πωλεία.
• Μια εξαιρετική προσέγγιση για το
πώς η ανθρώπινη Ιστορία ορίστηκε μέσα από 10 μεγάλες αυτοκρατορίες.
• Η μοναδική οπτική γωνία του συγγραφέα φέρνει στην επιφάνεια νέες
πτυχές της πολιτικής, οι οποίες θα
γίνουν θέμα συζήτησης.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εμπεριστατωμένη σειρά, γραμμένη από διακεκριμένους επιστήμονες που ειδικεύονται στη Γνωσιακή
Συμπεριφοριστική θεραπεία, την πιο αποτελεσματική συμβουλευτική για άμεσα αποτελέσματα.

Sue Morris

Colin Espie

Lee Brosan

Sue Morris

Colin Espie

Lee Brosan

αντιμετωπίζοντας...

αντιμετωπίζοντας...

αντιμετωπίζοντας...

ΣΕΛΙΔΕΣ: 128

9 789606 531484

την

αϋπνία

το

αντιμετωπίζοντας... τις φοβίες

θλίψη

αντιμετωπίζοντας... τις φοβίες

αντιμετωπίζοντας... τις φοβίες

τη

στρες

ΣΕΛΙΔΕΣ: 112

ΣΕΛΙΔΕΣ: 112

9 789606 531545

9 789606 531477

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5 • ΤΙΜΗ: 7,70 €

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Alev Scott & Aνδρονίκη Μακρή
IΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ - 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Alev Scott &
Ανδρονίκη Μακρή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα. Από τους ιδρυτικούς μύ
θους της μέχρι τον χρυσό αιώνα της και την επεισοδιακή κατάρ
ρευσή της βρίθει από πολύτιμα μαθήματα για την εποχή μας.
Γιατί η ενεργή ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά και ο έντιμος
διάλογος κατέληξαν στον λαϊκισμό και στην παράλυση; Μπορού
με να συγκρίνουμε τον δημαγωγό Κλέωνα με τον πρόεδρο Τραμπ,
την Αθηναϊκή Ηγεμονία με τη σύγχρονη Αμερική ή το ανυποχώ
ρητο νησί της Μήλου με το Brexit; Πώς ένα δεύτερο δημοψήφι
σμα έσωσε τους Αθηναίους από μια βάναυση απόφαση; Ποιοι
ήταν οι τελευταίοι υπερασπιστές της Δημοκρατίας στο μεταβαλ
λόμενο, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του 4ου αιώνα π.Χ. και
πώς αντηχούν οι φωνές τους σήμερα;

Ισχύς
και
Λαός

5 μαθήματα από τη γενέτειρα
της δημοκρατίας

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 789606 531293
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4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

Μαρίνα Γιώτη
ΑΚΟΜΗ
Το Γέτι είναι ο φανταστικός φίλος του Αγοριού.
Το ακολουθεί παντού, αλλά μπορεί να πει μονάχα
μια λέξη: «Ακόμη». Όμως απ’ ό,τι φαίνεται αυτή
είναι μια μαγική λέξη που όταν τη χρησιμοποιείς
σωστά το μυαλό σου μεγαλώνει και μπορείς να
καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να προσπαθήσεις.
Είναι τελικά οι δυνατότητες και ικανότητές μας κάτι
σταθερό ή μεταβάλλονται με την προσπάθεια που
βάζουμε; Το παγκόσμια εκπαιδευτικό φαινόμενο
που αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε
τις ικανότητες των παιδιών μας μέσα από
τα πινέλα της συγγραφέως και εικονογράφου
Μαρίνας Γιώτη.

ΣΧΗΜΑ: 20,5x29
ΤΙΜΗ: 11,10 €

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
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4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΌ ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΠΟ
9 ΕΤΩΝ

Edith Nesbit
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑΝ
ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ
Καθισμένα στον φράχτη, τα τρία παιδιά περίμεναν τον
Πράσινο Δράκο των 9.15. «Εάν ήταν αληθινός δρά
κος θα τον σταματούσαμε και θα του λέγαμε να με
ταφέρει στον πατέρα την αγάπη μας». Μόλις το τρένο
έβγαινε σφυρίζοντας μέσα από το σκοτεινό τούνελ, η
Ρομπέρτα, ο Πίτερ και η Φίλις κυμάτιζαν τα μαντίλια
τους στον αέρα. Από το βαγόνι της πρώτης θέσης κα
θημερινά ο ηλικιωμένος κύριος με το ψηλό καπέλο
ανταπέδιδε τον χαιρετισμό τους.
Πριν από λίγο καιρό, όταν κάποιοι μυστηριώδεις άν
θρωποι πήραν τον πατέρα τους από το σπίτι, τα παιδιά
μαζί με τη μητέρα τους αναγκάστηκαν να εγκαταλεί
ψουν το Λονδίνο και να μετακομίσουν στην εξοχή.

Οι Τρεις Καμινάδες όπου εγκαταστάθηκαν βρί
σκονταν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό κι έτσι,
πολύ σύντομα, η Ρομπέρτα, ο Πίτερ και η Φίλις έπια
σαν φιλίες με τον σταθμάρχη, κατάφεραν να σώσουν
ένα επιβατηγό τρένο από τρομακτικό δυστύχημα κι
έγιναν Τα Παιδιά που Έβλεπαν τα Τρένα να Περνούν...

ΣΕΛΙΔΕΣ: 288
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 13,30 €

9 789606 531705
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4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΆ με ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ
Μικρά παιδιά με μεγάλα όνειρα που άφησαν το αποτύπωμά τους
στην ιστορία της ανθρωπότητας σας προσκαλούν
σε ένα ταξίδι στον χρόνο για να ανακαλύψετε τα επιτεύγματά τους.

9 789606 531934

9 789606 531941

ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 48 • ΣΧΗΜΑ: 20x25 • ΤΙΜΗ: 8,80 €
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ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Lorraine Heath

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ROMANTIC ΤIMES – ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΕΠΊΛΟΓΉ & ΒΡΑΒΕΊΟ K.I.S.S.

Η ΕΞΙΛΕΩΣΗ

(Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ #3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μετά από πέντε εξαντλητικά χρόνια σε μια φυλακή του Τέξας, ο
Όστιν Λι είναι ελεύθερος. Λαχταρά να επιστρέψει στο σπίτι του
και να ανταμώσει ξανά τη σύντροφό του. Ωστόσο, όλα είναι δια
φορετικά.Η αγαπημένη του δεν τον περίμενε, ήταν πλέον παντρε
μένη.
Στον δρόμο του Όστιν εμφανίζεται μια όμορφη και ενδιαφέρουσα
γυναίκα, η Λόρι Γκραντ. Θα βρει τη σωτηρία που ψάχνει;
Μια ιστορία με ανατροπές, πόνο και απώλεια, πάθος κι αγάπη.
Το τελευταίο βιβλίο της σειράς Η Τριλογία του Τέξας ξυπνά όλα
τα συναισθήματα που κρύβεις μέσα σου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η πολυγραφότατη συγγραφέας έχει τιμηθεί με το βραβείο RITA.
Δεκαπέντε βιβλία της έχουν μπει στη λίστα best sellers της USA
Today.

J.D. Robb
ΑΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
(ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ #3)

H Heath..........
Washington Post

Lorraine
Heath

Βραβευμένη
με το RITA
Award

H Εξιλέωση

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394868

J.D. ROBB
RITA
Award
2006
2012
2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H υπαστυνόμος Ιβ Ντάλας ανακαλύπτει έναν απίστευτο κόσμο,
όπου η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει τόση ομορφιά και
νεότητα, που ωστόσο το πάθος και η απληστία μπορούν να τις
καταστρέψουν.
Οι νέοι χαρακτήρες στο τρίτο βιβλίο της σειράς Στον Θάνατο, το
μυστήριο, το δράμα και ο κίνδυνος που παραμονεύει θα σε κά
νουν να νιώσεις μέρος της ιστορίας!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η J.D. Robb, λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Nora Roberts, Νο1
best seller συγγραφέας στη λίστα των New York Times, υπογρά
φει την best seller σειρά Στον Θάνατο, επίσης Νο1 στην αντίστοι
χη λίστα των New York Times. Mέχρι στιγμής αριθμεί 47 βιβλία!
Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία Διάσημες...
στον Θάνατο και Γυμνές στον Θάνατο.

Ανίκητες
στον θάνατο
ΣΕΛΙΔΕΣ: 400
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

9 786185 394851
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

M. J. Arlidge
ΤΙΚ ΤΑΚ, ΤΙΚ ΤΑΚ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΝΑ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Έχεις μία ώρα ζωή».
Αυτά ήταν τα μόνα λόγια που ακούστηκαν στην τηλεφωνική συνο
μιλία. Έπειτα η κλήση διακόπηκε. Μήπως πρόκειται για φάρσα;
Μήπως είναι λάθος ο αριθμός; Μήπως δεν απάντησε ο σωστός
άνθρωπος; Οτιδήποτε άλλο πέρα από την ανατριχιαστική αλή
θεια… ότι κάποιος παρακολουθεί, καραδοκεί, μεθοδεύει το τέ
λος της ζωής σου την επόμενη ώρα.
Γιατί όμως;
Την απάντηση στο ερώτημα καλείται να δώσει η Έλεν Γκρέις, η
επιθεωρήτρια με τη μακρά ιστορία στο κυνήγι δολοφόνων. Ωστό
σο, σε αυτή την υπόθεση ο δολοφόνος φαίνεται να είναι πάντα
ένα βήμα μπροστά από την αστυνομία και τα θύματα.
Χωρίς κάποιο κίνητρο, δίχως κάποια ένδειξη ή ένα στοιχείο –
τίποτε άλλο πέρα από τον απόλυτο φόβο, μία ώρα μπορεί να
φανεί ατελείωτη…

ΣΕΛΙΔΕΣ: 616
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

9 789606 531446

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο M. J. Arlidge εργάζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην
τηλεόραση και ειδικεύεται στην παραγωγή ποιοτικών δραματι
κών σειρών, μεταξύ των οποίων οι αστυνομικές σειρές Torn, The
Little House και Silent Witness. Παράλληλα προετοιμάζει πιλο
τικές παραγωγές για πρωτότυπες αστυνομικές σειρές τόσο για
βρετανικά όσο και για αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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«Ανατριχιαστικό.
Απίστευτο!
Καθηλωτικό».
The Times
Richard Madeley, Richard
& Judy Sunday Mirror

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Jorn Lier Horst
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΡΙΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Καταρίνα εξαφανίστηκε πριν από 24 χρόνια…
Κάθε χρόνο, στην «επέτειο» της εξαφάνισής της, ο Βίστιν επι
σκέπτεται τον σύζυγό της, τον άνθρωπο που δεν κατάφερε ποτέ
να βοηθήσει.
Διαβάζει και ξαναδιαβάζει τον φάκελο της υπόθεσης με την ελ
πίδα να βρει την απάντηση που δεν βρήκε τότε. Να λύσει τον
κώδικα που δεν έλυσε…
Μέχρι τώρα.
Αυτή η χρονιά θα είναι διαφορετική. Άλλη μια γυναίκα αγνοείται.
Το ίδιο και ο σύζυγος της Καταρίνα. Ο Βίστιν θα πρέπει να τον
βρει, όμως δεν μπορεί να αγνοήσει το ερώτημα που γυρίζει στο
μυαλό του:
Προσπαθεί να σώσει έναν αγαπημένο φίλο ή παίζει σε ένα θα
νάσιμο παιχνίδι;
Με φόντο τους παγωμένους δρόμους και τα σκοτεινά δάση της
Νορβηγίας, ο Φάκελος Καταρίνα είναι μία ιστορία που κόβει την
ανάσα για την εμμονή ενός αστυνομικού με μία εντελώς ξεχα
σμένη υπόθεση. Ατμοσφαιρικό, καθηλωτικό και απόλυτα μυστη
ριώδες – πρόκειται για νορβηγικό νουάρ στα καλύτερά του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Jοrn Lier Horst ξεκίνησε την καριέρα του ως συγγραφέας
αστυνομικών μυθιστορημάτων το 2004. Τα βιβλία του έχουν εκ
δοθεί σε 26 χώρες. Το βιβλίο του Πρωτόγονο Ένστικτο τιμήθηκε
με το Petrona Award ως το καλύτερο σκανδιναβικό αστυνομικό
μυθιστόρημα.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 496
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 16,60 €

9 789606 531439

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ
WALLANDER ΚΑΙ ΤΟΥ THE GIRL
WITH THE DRAGON TATOO.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Edward E. Cohen
Ο ΑΓΟΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια πρωτοποριακή μελέτη που εξετάζει τον αγοραίο έρωτα
στην κλασική Αθήνα από εμπορική (και όχι πολιτιστική ή ηθική)
σκοπιά. Μετά το τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα σχετικά με τα
αθηναϊκά συμπόσια, η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει την ερωτι
κή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα στο πλαίσιο της
αθηναϊκής οικονομίας.
Ο Αγοραίος Έρωτας στην Αρχαία Αθήνα είναι ένα βιβλίο που
εντάσσει επιτυχώς, για πρώτη φορά, την αθηναϊκή πορνεία στο
οικονομικό και νομικό της πλαίσιο, δίνοντας πολλή τροφή για
συζήτηση και μια εξαιρετική εισαγωγή για όσους ενδιαφέρονται
για τον έρωτα, τον νόμο και την οικονομία στην αρχαία Ελλάδα.
Ο συγγραφέας εξερευνά την υψηλή αμοιβή των γυναικών επι
χειρηματιών στον χώρο του έρωτα οι οποίες συχνά έλεγχαν τις
επιχειρήσεις πορνείας που διατηρούνταν από γενιά σε γενιά, σε
μητρογραμμική βάση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Edward E. Cohen ( Έντουαρντ Ε. Κοέν) είναι καθηγητής Κλασι
κών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας (επίκουρος καθηγητής) στο
Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.
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ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 15,50 €
9 789606 531736

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Mikael Krogerus & Roman
Tschäppeler

Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το βιβλίο
της επικοινωνίας
2η ΕΚΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είτε είστε CEO είτε μόλις ξεκινάτε την καριέρα σας, είτε θέλετε
να βελτιώσετε τις σχέσεις σας στο σπίτι, αυτός ο έξυπνα εικονο
γραφημένος και περιεκτικός οδηγός θα βελτιώσει τις επικοινω
νιακές σας ικανότητες και θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε
πιο ουσιαστικές σχέσεις στη δουλειά, αλλά διατηρώντας πάντα
την καλή σας διάθεση.

Το βιβλίο των αποφάσεων

Αν θέλετε να παρουσιάζετε ιδέες πιο ξεκάθαρα, να βελτιώσετε
τις απλές καθημερινές συζητήσεις ή να γίνετε αυθεντία στην εν
δοσκόπηση, Το Βιβλίο της Επικοινωνίας συνδυάζει θεωρητική
γνώση και επαγγελματικές συμβουλές με χιούμορ και πρακτι
κότητα. Με ενότητες που αφορούν τη δουλειά, τον εαυτό σας, τις
σχέσεις και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, το βιβλίο αυτό είναι
απαραίτητο για όποιον θέλει να βελτιώσει αυτά που λέει και τον
τρόπο που τα λέει.

44 Πρακτικές θεωρίες
για πιο αποτελεσματικές συζητήσεις

ΣΕΛΙΔΕΣ: 208
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 11,10 €

9 789606 531378

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Mikael Krogerus αρθρογραφεί σε γερμανικές και ελβετικές
εφημερίδες αλλά και περιοδικά. Εργάστηκε για πέντε χρόνια ως
υπάλληλος στο ΝΖΖ FOLIO, το περιοδικό της μεγαλύτερης ελβε
τικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung. Νωρίτερα, εργάστηκε
ως αρθρογράφος σε διάφορες διαφημιστικές εταιρείες. Αποφοί
τησε από τη σχολή Kaospilot.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
4

ΕΦΗ ΛΑΔΑ
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κυριακή πρωί και λίγες σταγόνες βροχής
άρχισαν να πέφτουν στο παράθυρο της Σοφίας.
Ένιωθε τόσο απογοητευμένη που δεν θα μπορούσε
να παίξει με τους φίλους της στη γειτονιά!
Και, σαν να μην έφτανε αυτό, το τηλεφώνημα
της θείας Κοραλλίας χάλασε όλα τα σχέδιά της.
Αυτό που φαινόταν ότι θα ήταν μια χαμένη μέρα,
κατέληξε να γίνει μια πολύ ξεχωριστή Κυριακή…

Τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μας
είναι αυτά που συμβαίνουν απροσδόκητα!

ΣΕΛΙΔΕΣ: 32
ΣΧΗΜΑ: 25x26
ΤΙΜΗ: 9,90 €
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9 789606 531989

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΛΕΣΧΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΣΚ
ΕΞΩΦ ΛΗΡΟ
ΥΛΛΟ

ΣΕΙΡΆ
ΎΠΗΤΗ ΤΑΙ…
Τ
Χ
Α
Η ΠΙΟ
ΕΧΊΖΕ
ΊΟΥ ΣΥΝ
Ρ
Η
Τ
Σ
ΜΥ

13

ΓΚΑΖΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ!
Το Γκραν Πρι του Μονακό πραγματοποιείται αύριο και κάποιος έχει κλέψει
το αστραφτερό τρόπαιο, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος! Οι ερευνητές της
Λέσχης Μυστηρίου θα πάρουν μέρος σε μια περίπλοκη αποστολή, όπου
όλοι είναι ύποπτοι… από τον ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου μέχρι μια διάσημη
σχεδιάστρια μόδας!
Αυτά είναι τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ!
Το τρόπαιο φυλάχθηκε σε ένα
σούπερ ξενοδοχείο γεμάτο
διασημότητες.
Αυτά είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Φαίνεται
ότι ο κλέφτης έχει περισσότερα
από ένα πρόσωπα...
ΣΕΛΙΔΕΣ: 128
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 9,90 €

9 789606 531965

ΠΕΪΤΖΙΣ & ΣΙΑ #2
Η ΜΑΤΊΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΈΝΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ
Αφού έλυσε το μυστήριο της εξαφάνισης της μητέρας της, η Ματίλντα μαζί
με τον καλύτερο φίλο της τον Όσκαρ ταξιδεύουν στο Παρίσι όπου ανακαλύ
πτουν ένα παράξενο βιβλίο με παραμύθια.
Οι Βιβλιοπεριπλανητές ταξιδεύουν στη Χώρα των Παραμυθιών όπου εκεί διαπι
στώνουν ότι οι κακοί ήρωες δεν ζουν μόνο μέσα στις σελίδες των βιβλίων, αλλά
μπορούν να ανοίγουν μυστηριώδεις τρύπες στην πλοκή, χωρίς προειδοποίηση,
και να διαρρέουν τη μαγεία της ιστορίας. Όταν τα δύο παιδιά έρχονται αντιμέτωπα
με τους ήρωες αυτούς, ξέρουν ότι στο τέλος δεν θα ζήσουν αυτοί καλύτερα… και
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από αυτό
το χάος.

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

9

9 789606 531958

59

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ	

GEORGE ORWELL
Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΙΧΆΛΗ ΜΑΚΡΌΠΟΥΛΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΘΕΝΤΑ ΜΙΜΗΛΑΚΗ
Όλα αυτά που λέει τούτη η ιστορία έγιναν στην Αγγλία, αλλά θα
μπορούσαν να ’χουν γίνει και στη δική μας χώρα κι οπουδήποτε
αλλού στη Γη. Μου τα αφηγήθηκε ένας Άγγλος, ο κύριος Τζορτζ
Όργουελ, άνθρωπος δίκαιος και θαρραλέος, που αγαπούσε τους
συνανθρώπους του και υπερασπιζόταν τους αδικημένους. Δεν θυ
μάμαι ακριβώς πώς μου τα είπε, έτσι θα προσπαθήσω να σας τα
διηγηθώ με τα δικά μου λόγια.
«Κάποιο βράδυ, λοιπόν», ξεκινά η ιστορία, «ένας αγρότης, ο κύ
ριος Τζόουνς, που ήταν αγριάνθρωπος και δεν φερόταν καλά στα
ζώα του, γύρισε κουρασμένος στο σπίτι του. Αυτός ο Τζόουνς είχε
μάτια που έλαμπαν από κακία, δεν το ’χε σε τίποτα να σηκώσει το
ραβδί του και να το σπάσει στη ράχη ενός ζώου, και δεν έτρωγε
κρέας και σαλάμια και λουκάνικα απλώς γιατί πεινούσε, αλλά χαι
ρόταν κιόλας, που σκότωνε γουρούνια και μοσχάρια και κότες για
να γεμίσει την κοιλιά του…»
Τα ζώα δεν υποφέρουν άλλο την τυραννία και την αδικία, επαναστα
τούν και διώχνουν την οικογένεια του Τζόουνς. Τώρα το αγρόκτημα
είναι δικό τους, όμως ο Ναπολέοντας κι ο Φωνακλάς, δύο μεγάλα
γουρούνια, πιστεύουν πως είναι «πιο ίσοι από τους άλλους», κι
έτσι τα ζώα πρέπει να δώσουν ξανά μάχη –αυτή τη φορά όχι ενά
ντια στους ανθρώπους– αλλά στους πρώην συντρόφους τους.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 84
ΣΧΗΜΑ: 26x28
9 789606 531972
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Julie Garwood
ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
JULIE GARWOOD

(ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ #2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1119. Μεσαιωνική Αγγλία. Η λαίδη Μπρένα είναι ταγμένη να
παντρευτεί έναν άρχοντα των Χάιλαντς. Καθώς ταξιδεύει με τη
συνοδεία της εκατοντάδες μίλια για τη Σκοτία, πέφτουν σε μια
ενέδρα και την αιχμαλωτίζουν. Η λαίδη Μπρένα αναγκάζεται να
παντρευτεί τον αρχηγό των πολεμιστών, τον οξύθυμο και ατρόμη
το Κόνορ Μακ Άλιστερ. Ποτέ, όμως, δεν θα φανταζόταν ότι αυτό
είναι απλώς μια πράξη σε ένα μεγαλύτερο δράμα εκδίκησης που
ξεδιπλώνεται στα απέραντα βουνά των Χάιλαντς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Με περισσότερα από 35.000.000 αντίτυπα και 26 best sellers
στους New York Times, η Julie Garwood αποτελεί μία από τις
πιο αγαπημένες συγγραφείς των ΗΠΑ. Tο όνομά της φιγουράρει
πρώτο στις λίστες best sellers των μεγαλύτερων εκδοτικών πα
γκοσμίως και τα βιβλία της μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες
σε όλο τον κόσμο.

Στη δινη
του Πολεμου
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394752

Lisa Kleypas
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΑΒΙΣ #4)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ BEST SELLER Η ΦΛΟΓΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

LISA KLEYPAS

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΛΗΜΜΑ

Η Έιβερι Κρόσλιν μπορεί να εργάζεται ως διοργανώτρια για τον
γάμο της χρονιάς, αλλά δεν πιστεύει στην αγάπη. Τουλάχιστον,
όχι όταν πρόκειται για τη δική της ζωή.
Όταν ο γοητευτικός και αποφασιστικός Τζο Τράβις μπαίνει στη
ζωή της, ολόκληρη η κοσμοθεωρία της θα κλονιστεί. Ένα υπέρο
χο βράδυ στην καρδιά του καλοκαιριού, η Έιβερι θα ενδώσει στον
πειρασμό. Όμως, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι όλα εκεί, και
γρήγορα αποφασίζει να απομακρυνθεί· ένας τόσο ισχυρογνώμων
άντρας σαν τον Τζο μόνο προβλήματα θα της προκαλέσει.

Βραβευμένη
με τα RITA
Award & RT
Reviewer’s Choice
Award

Μήπως μόνο όταν ρισκάρεις, όταν βγεις απ’ τη ζώνη της άνεσής
σου… τότε θα ανακαλύψεις τι πραγματικά έχει σημασία;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Lisa Kleypas γεννήθηκε το 1964 και είναι Αμερικανίδα συγγρα
φέας ρομαντικών μυθιστορημάτων εποχής αλλά και σύγχρονων.
Τα βιβλία της έχουν γίνει best sellers και έχουν μεταφραστεί σε
δεκατέσσερις γλώσσες. Έχει γράψει είκοσι ένα μυθιστορήματα
και έχει τιμηθεί με το βραβείο RITA.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 320
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €

9 786185 394769
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2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 168

9 789606 531538

ΣΕΛΙΔΕΣ: 176

9 789606 531422

Merlin Holland

Carlos I. Calle

D.M. Thomas

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΪΝΣΤΑΪΝ

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΦΡΟΪΝΤ

Στις Κουβέντες με τον Όσκαρ
Ουάιλντ ο Μέριλ Χόλαντ, ο μο
ναδικός εγγονός του συγγραφέα,
περνά ένα υποθετικό απόγευμα με
τον περίφημο παππού του και του
θέτει όλες τις ερωτήσεις που όλοι
θα θέλαμε να του κάνουμε για τη
ζωή και το έργο του: για το πώς
έφτασε, σαν ένα υπέροχο πυροτέ
χνημα, από το ζενίθ της δόξας στο
απόλυτο ναδίρ της ατίμωσης.

Ο συγγραφέας ζωντανεύει τον διά
σημο επιστήμονα και μας καθοδηγεί
στις πιο γνωστές θεωρίες του αλλά
και σε πιο προσωπικά ζητήματα:
απ’ την αγάπη για την ιστιοπλοΐα
και τη μουσική, έως και τις ανησυ
χίες μιας ιδιοφυΐας.

Ο συγγραφέας μας καθοδηγεί στη
ζωή και τις θεωρίες του Φρόιντ που
τον οδήγησαν αργότερα στο να γίνει
ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Σε μια
ειλικρινή, «ζωντανή» συνομιλία,
πασπαλισμένη με έναν πνευματώδη
κυνισμό, ο Φρόιντ θα ερμηνεύσει
τις πιο τρελές φαντασιώσεις και
τα πιο παράξενα όνειρά σας,
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα και
ορισμένα οικογενειακά μυστικά…

ΣΧΗΜΑ: 14x20,5 • ΤΙΜΗ: 8,80 €
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9 789606 531415

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Tessa Dare
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ
(ΟΥΤΟΠΙΑ #3)

Tessa Dare

Best seller ΣυγγραφέαΣ των New York Times
Βραβευμένη
με το RITA
Award

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έπειτα από πολλά χρόνια μοναξιάς και δίχως μια πραγματική οι
κογένεια, η Κέιτ Τέιλορ βρήκε τη γαλήνη και την αποδοχή στο
Σπιντλ Κόουβ. Ποτέ δεν σταμάτησε, όμως, να λαχταρά την αγάπη.
Η αγκαλιά του Κόρποραλ Θορν ήταν σίγουρα ακατάλληλη. Ένας άν
δρας πολύ γοητευτικός αλλά ψυχρός, λιγομίλητος και απρόσιτος.
Μια επικίνδυνη ιστορία για την Κέιτ τους φέρνει πιο κοντά. Εκεί
νος γίνεται ασπίδα, την προστατεύει και προσποιείται ότι είναι ο
αρραβωνιαστικός της. Θα έκανε τα πάντα για εκείνη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Tessa Dare είναι συγγραφέας best sellers των New York
Times και του USA Today. Έχει γράψει δεκατέσσερα ιστορικά
ρομαντικά μυθιστορήματα και πέντε νουβέλες. Τα βιβλία της
έχουν αποσπάσει αναρίθμητα βραβεία. Το περιοδικό Booklist
την έχει χαρακτηρίσει ένα από «τα νέα αστέρια του ιστορικού ρο
μαντικού μυθιστορήματος».

Eloisa James

Ένωση
παντοτινή
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394844

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ BEST SELLERS ΤΗΣ USA TODAY

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΛΑΘΟΣ

(ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΑ #3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για την Ολίβια Λίτον, ο αρραβώνας της με τον Δούκα του Κάντερ
γουικ είναι περισσότερο κατάρα παρά ευλογία. Η κοινωνική του
τάξη τουλάχιστον θα βοηθήσει τη δίδυμη αδερφή της, Τζορτζιά
να, να παντρευτεί τον γοητευτικό Τάρκιν, Δούκα του Σκόνς.
Είναι ο ιδανικός σύζυγος για την Τζορτζιάνα για όλους τους λό
γους... εκτός από έναν: Ο Τάρκιν είναι ερωτευμένος με την Ολίβια.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Eloisa James είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Έχει πτυχίο Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και διδακτορικό από το Γέιλ. Οι νουβέλες της έχουν τιμηθεί επα
νειλημμένα με πολυάριθμα αστέρια από τα έγκριτα Publishers
Weekly και Library Journal και εμφανίζονται τακτικά στις λίστες
ευπώλητων. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν οι σειρές
Μια Ιστορία Ακόμα και Ερωτευμένες Δούκισσες.

To τέλειο
λάθος
Eloisa James
ΣΧΗΜΑ: 14x20,5
ΤΙΜΗ: 14,35 €
9 786185 394837
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AΠΌ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΤΟΥ ΒΕST SELLER
ΟΠΛΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ
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