Διακοπές με τα καλύτερα
ελληνικά μυθιστορήματα
& διηγήματα!

Διακοπές με τα καλύτερα
ελληνικά μυθιστορήματα
& διηγήματα!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ο νεκροθάφτης Στέφανος Λαδικός ήταν
τελικά πρόδρομος μιας μετακαταναλωτι
μετακαταναλωτικής εποχής ή ανισόρροπος;
Η κοινωνία του μικρού νησιού πάντως
δεν μπόρεσε να τον αποδεχτεί και σύντομα
τον απέπεμψαν από το πόστο του.
Μια νουβέλα που αφηγείται με μπρίο τη
σχάση ανάμεσα στο ιερό και το γελοίο, το
σύστημα της τοπικής κοινωνίας και το οικο
οικοσύστημα της φυτοκοινωνίας.

Αντί Στεφάνου
Εστία

Λ.Τ.: 1200€

Tιμή My Club 10 €
80

KΩΔ: 1058078

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόβες
πολέμου
Λ.Τ.: 1090€

Tιμή My Club 9 €
81

KΩΔ: 1024809

Tριάντα μέρες κλειστά τα σχολεία στον Έβρο. Τριάντα
μέρες άδεια τα στρατόπεδα. Οι στρατιώτες στο ποτάμι.
Σε θέσεις μάχης για τους Τούρκους. Μετά σκοτωθήκαμε μεταξύ μας.

ΦΑΙΔΩΝ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

Εστία

Εστία

Διόπτρα

Λ.Τ.: 1200€

Tιμή My Club 10 €
80

KΩΔ: 1101928

Επτά ελληνικές ιστορίες, όπου η γλώσσα φωτίζει τους
ήρωες καθώς τους πρέπει. Λατρευτικά τους συμπαθείς, παραμορφωτικά τους αντιπαθείς, για να μακρύνει
η μύτη τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να συγκινείται
και να διασκεδάζει ταυτόχρονα, άσκηση απαραίτητη
για τη φυσική δυσανεξία στην πίκρα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΜΑΡΩ
ΚΑΡΓΑ

Τριάντα αποσιωπήσεις
και μια κραυγή

Αχγιάτ Ανχάρ
Τόπος

Λ.Τ.: 1540€

ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Εις ελευθερίαν

Τόπος

Εστία

Tιμή My Club 13 €
86

KΩΔ: 1074713

Ένα μυθιστόρημα-ποταμός με πλήθος χαρακτήρες που
οι ζωές τους κυλούν ορμητικά σε πάθη, έρωτες, δεινά,
συγκρούσεις, μέσα στη δίνη ιστορικών και πολιτικών
γεγονότων στα τέλη του 19ου αιώνα, με σταθμούς την
Κωνσταντινούπολη, τη Λήμνο, την Αλεξάνδρεια.

Λ.Τ.: 1200€

Tιμή My Club 10 €
80

KΩΔ: 1101502

Τριάντα μικρές «ιστορίες» και μια «φωνή» συνθέτουν
το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη βαθύτερη διαχρονική αλήθεια των απωθήσεων και των παραποιήσεών
της, πέρα από τον ορυμαγδό του εφήμερου.

Η αναπαλαίωση
Λ.Τ.: 1100€

Tιμή My Club 9 €
KΩΔ: 1101927

Πατάκης
Λ.Τ.: 1200€

Tιμή My Club 10 €

ΜΕΛΙΝΑ
ΤΣΑΜΠΑΝΗ

Μη με λησμόνει

Ο πρώτος
αμέθυστος

Λ.Τ.: 1770€

Λ.Τ.: 1660€

Tιμή My Club 14 €

Όταν υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται τις πανανθρώπινες αξίες, δε μπορούμε παρά να ελπίζουμε σε μια
άνοιξη πραγματική, ύστερα από τη δίνη του χειμώνα.

«Κανέναν δεν ξεχνώ. Ούτε τους ζωντανούς, ούτε τους
πεθαμένους. Αν γραφότανε ποτές ένα βιβλίο για τη
δική μου ζωή, έναν τίτλο θα είχε, έναν και μόνο. Μια
λέξη μοναχά: Ιόλη».

Κάθε αγάπη μεγαλώνει με τον δικό της μοναδικό και
απρόβλεπτο ρυθμό.
«Ανακαλύψτε την πιο καλογραμμένη, συναρπαστική,
λογοτεχνική ιστορία αγάπης που έχετε διαβάσει ποτέ
και μη βιαστείτε να το τελειώσετε!»

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Λιβάνης

Λιβάνης

Το λουλούδι
της λίμνης
Λ.Τ.: 1680€

Tιμή My Club 15 €

Tιμή My Club 17 €
82

Ήταν ο Ένας και η Μία, απόγονοι του ίδιου βασιλιά.
Κουβαλούσαν την ίδια παντοδύναμη μοίρα. Ήταν δεσμώτες των σκιών, που απειλούσαν να πνίξουν στα
γκρίζα σύννεφα τη ζωή τους.

35

KΩΔ: 0820744

12

KΩΔ: 1108990

KΩΔ: 1107140

Tιμή My Club 19 €

92

KΩΔ: 1033393

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Λ.Τ.: 1980€

94

KΩΔ: 1055987

Λ.Τ.: 2150€

Tιμή My Club 16 €

Οι δεσμώτες
των σκιών

Tιμή My Club 14 €

KΩΔ: 1097374

Λ.Τ.: 1880€

94

Ένας μεγάλος έρωτας και η πολυτάραχη ιστορία μιας
οικογένειας σημαδεμένης από τα γυρίσματα της μοίρας
μέσα στη θύελλα της Ελληνικής Επανάστασης.

Ψυχογιός
Λ.Τ.: 1660€

Κέδρος

KΩΔ: 1110462

Ιόλη

94

Κρυφτό

Tιμή My Club 14 €

ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΡΙΤΑ

Ψυχογιός

ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ

Κέδρος

93

Μια συγκλονιστική, αληθινή ιστορία ξετυλίγεται περνώντας από τα Γιάννενα, το Γαλαξίδι και την Πάτμο.
Ένα μικρό μπλε λουλούδι σε ένα γράμμα κρύβει το
μεγάλο μυστικό. Πόσο μπορεί κανείς το παρελθόν να
λησμονήσει…

Όταν υπάρχουν
άνθρωποι

80

KΩΔ: 1101391

KΩΔ: 1102598

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

Λ.Τ.: 1660€

Έρως ανίκατε μάσαν

Tιμή My Club 15 €

90

Μία σοβαρή αβαρία καθηλώνει το ιστιοπλοϊκό «Τάι
Μο Σαν» σε ένα καρνάγιο της Σύρου. Ο καπετάνιος
βρίσκεται αντιμέτωπος με ασφυκτικά διλήμματα. Στο
νησί θα ξαναβρεί έναν παλιό, άδοξο έρωτά του και θα
δοκιμάσει μια νέα αρχή.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΡΤΩ

Τι κάνεις όταν βρίσκεσαι σ’ ένα απομονωμένο ορεινό χωριό για το διήμερο των
εκλογών κι ενώ όλοι σε μπουκώνουν
λυσσαλέα με τα πιο εκλεκτά φαγιά της οικουμένης ο πορσελάνινος θρόνος αρνείται να ενδώσει στις ικεσίες σου; Ένα βιβλίο
ας θυμίζει ότι το γέλιο είναι συχνά
που μας
η μόνη σωσίβια λέμβος στις φουρτούνες
της ζωής.

Όλα είναι νωχελικά, αλλά και δυνατά, επικίνδυνα, φτάνουν στα άκρα. Ο ψίθυρος του έρωτα και του πάθους
καταλήγει στην άκρη του νερού, εκεί που ανθίζει το
λουλούδι της λίμνης.

Έξυπνες λύσεις
αναλόγιο βιβλίων…
για να στηρίζεις τα βιβλία σου!

«Κι όπως γίνεται με τη λιακάδα και με την ασυγκράτητη ορμή που
ξεπετάγονται τα φύλλα στα δέντρα, με την ίδια γρηγοράδα που γίνονται
τα πράγματα στις κινηματογραφικές ταινίες, έτσι κι εγώ είχα την οικεία
εκείνη πεποίθηση ότι η ζωή άρχιζε πάλι απ’ την αρχή με το καλοκαίρι».

Tιμή 24 €
90

KΩΔ: 1058172

F.S. Fitzgerald, Ο υπέροχος Γκάτσμπυ (μτφ. Φώντας Κονδύλης), εκδόσεις Πατάκη
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Προνομιακές τιμές στα ελληνικά βιβλία

με την κάρτα μέλους Public My Club!

Όροι & προϋποθέσεις στο www.public.gr

Στην παραλία
συντροφιά με κορυφαίες επιλογές
παγκόσμιας λογοτεχνίας!

Στην παραλία
συντροφιά με κορυφαίες επιλογές
παγκόσμιας λογοτεχνίας!

JUAN GABRIEL VASQUEZ

Όταν ο Γκαμπριέλ Σαντόρο εξέδιδε το
πρώτο του βιβλίο, τη βιογραφία μιας
Γερμανίδας που εγκαταστάθηκε στην
Κολομβία λίγο πριν από την έναρξη
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η πιο
αρνητική κριτική θα γραφόταν από τον
ίδιο τον πατέρα του.

Οι πληροφοριοδότες
Ίκαρος

Λ.Τ.: 1550€

Tιμή My Club 13 €
95

KΩΔ: 1108287

ΤΖΟΤΖΟ ΜΟΪΣ

Δυο νέες γυναίκες. Τις χωρίζει ένας αιώνας.
Τις ενώνει ένα πορτρέτο και η αποφασιστικότητά
τους να παλέψουν γι’ αυτό που αγαπούν
περισσότερο, όποιο κι αν είναι το κόστος!

Το κορίτσι που άφησες
πίσω
Ψυχογιός
Λ.Τ.: 1660€

Tιμή My Club 14 €
94

KΩΔ: 1108594

Δεκάτη Δεκεμβρίου
Λ.Τ.: 1450€

Λ.Τ.: 1990€

GEORGE
SAUNDERS

Ψυχογιός

Ίκαρος

Φύλλο μηδέν
Λ.Τ.: 1440€

Tιμή My Club 12 €
96

KΩΔ: 1099495

Ένα αποκαλυπτικό μυθιστόρημα για τον σκοτεινό
κόσμο της δημοσιογραφίας και τα πολιτικά παρασκήνια της Ευρώπης, όπου ο αναγνώστης αρχίζει
σιγά σιγά να αναρωτιέται αν πρόκειται για μυθοπλασία ή πιστή αποτύπωση της πραγματικότητας.

ΑΛΑΑ
ΑΛ-ΑΣΟΥΑΝΙ

Η αυτοκινητιστική
λέσχη της Αιγύπτου
Πατάκης
Λ.Τ.: 1970€

Tιμή My Club 17 €
73

KΩΔ: 1102606

Ένα βιβλίο που, μέσα από την ατμόσφαιρα μιας άλλης
εποχής, μιλά για το σήμερα και για την πάντα επίκαιρη
και επιτακτική ανάγκη να επικρατήσει η δημοκρατία και
η δικαιοσύνη.

MICHEL FABER

Το βιβλίο των
παράξενων νέων
πραγμάτων

ΟΥΜΠΕΡΤΟ
ΕΚΟ

Λιβάνης

Tιμή My Club 13 €

Tιμή My Club 17 €

05

KΩΔ: 1108288

Η συλλογή διηγημάτων που καθιέρωσε τον Saunders
ως έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στον
κόσμο (Times) και αναδείχθηκε καλύτερο βιβλίο της
χρονιάς από την πλειοψηφία των κριτικών και αναγνωστών στην Αμερική.

KΩΔ: 1100345

Μια πρωτότυπη ιστορία περιπέτειας, πίστης και των δεσμών που μπορεί να ενώνουν δυο ανθρώπους, όταν
τους χωρίζουν κόσμοι ολόκληροι. Αυτό το μνημειώδες μυθιστόρημα βρίσκει το συγγραφέα στην καλύτερη στιγμή του.

ΝATHANIEL
HAWTHORNE

ΝΑΖΙΜ
ΧΙΚΜΕΤ

Ο Μαρμάρινος
Φαύνος

Είναι όμορφη η ζωή,
αδερφέ μου!

Gutenberg
Λ.Τ.: 2500€

Λιβάνης
Λ.Τ.: 1680€

Tιμή My Club 22 €
KΩΔ: 1045950

Το ρόδο
της Τοσκάνης
Λ.Τ.: 1880€

12

KΩΔ: 1105089

«Η ζωή μου είναι ρομαντική, ο ρομαντισμός τού
επαναστάτη που καλπάζει πάνω στο άλογό του.
Πού τρέχει; Τις περισσότερες φορές στο θάνατο.
Αλλά για μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο
βαθιά».

MIRANDA
JULY

Μίνωας

Παπαδόπουλος

Λ.Τ.: 1850€

Tιμή My Club 16 €
KΩΔ: 1100183

Η περιπετειώδης και συγκινητική ιστορία μιας γυναίκας
που αναζητά την ταυτότητά της σε ταραγμένες εποχές.
Ένα μυθιστόρημα για τη θυσία, την ανταμοιβή, την
ομορφιά και τον κίνδυνο.

Ο πρώτος κακός
Λ.Τ.: 1500€

Tιμή My Club 16 €

92

Tιμή My Club 13 €

65

Ο Ντάγκλας Πίτερσεν κατανοεί την ανάγκη της γυναίκας του να «ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της», τώρα
που ο γιος τους φεύγει από το σπίτι για σπουδές.
Όμως όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι τον εγκαταλείπει, ο Ντάγκλας αποφασίζει να μετατρέψει τις τελευταίες οικογενειακές διακοπές σε ένα ταξίδι ζωής.

Τρυφερό, καθηλωτικό, έξυπνα αστείο, γεμάτο αχαλίνωτο σεξουαλικό πάθος και έντονη μητρική αγάπη, το
πρώτο μυθιστόρημα της Miranda July επιβεβαιώνει
πως είναι μια εντυπωσιακά πρωτότυπη φωνή και μια
συγγραφέας διαχρονικής αξίας.

IRVIN
D. YALOM

FRANK
NORRIS

Οι κόκκινες
βασίλισσες

Πλάσματα
μιας μέρας

ΜακΤιγκ

Gutenberg
Λ.Τ.: 2200€

92

Λ.Τ.: 1650€

80

Tιμή My Club 14 €

KΩΔ: 1038855

KΩΔ: 1105087

Η ιστορία της Αμερικής μέσα από τα μάτια της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ένα πολυεπίπεδο, πολιτικοκοινωνικό αλλά και υπαρξιακό μυθιστόρημα, από έναν
κορυφαίο σύγχρονο συγγραφέα.

Άγρα

Tιμή My Club 19 €

Tιμή My Club 16 €

50

KΩΔ: 1106828

KΩΔ: 1050257

ΤΖΟΝΑΘΑΜ
ΛΕΘΕΜ

Λ.Τ.: 1880€

ΝΤΕΪΒΙΝΤ
ΝΙΚΟΛΣ

Εμείς

Διόπτρα

Κέδρος

Tιμή My Club 15 €

50

Το αριστούργημα του μεγάλου Αμερικανού κλασικού
εκτυλίσσεται στην ιστορική-μυθική Ρώμη, αλλά και σ’
εκείνη της εποχής του, συμπλέκοντας γοτθικό και περιπετειώδες αφήγημα, μυθιστόρημα διαμόρφωσης και
βουκολικό ανάγνωσμα.

91

BELINDA
ALEXANDRA

Ο έρωτας στη μηχανή του καπιταλισμού. Ο Frank
Norris, πρόδρομος των μεγάλων Αμερικανών συγγραφέων του 20ού αιώνα, περιγράφει τη δοκιμασία των
ανθρώπινων συναισθημάτων, δεξιοτήτων και σχέσεων
από το χρήμα.

85

KΩΔ: 1111422

Το τελευταίο βιβλίο του 83χρονου μεγάλου ψυχοθεραπευτή. Απόσταγμα ζωής. Ιστορίες σύντομων ψυχοθεραπειών που μας καθοδηγούν στον καθημερινό
μόχθο να δώσουμε νόημα στη ζωή, με χιούμορ, μαεστρία και βαθιά ανθρωπιά.

Έξυπνες λύσεις
«Ένα βιβλίο είναι μία εκδοχή του κόσμου.
Αν δεν σου αρέσει, αγνόησέ το. ή πρόσφερε
τη δικιά σου εκδοχή σε ανταπόδοση».

φωτάκι ανάγνωσης...
για να μην ξυπνάς
την παρέα σου το βράδυ!

Salman Rushdie

Tιμή 12 €
95

KΩΔ: 1058164, 1058166

4

«Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται

στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στην απόκτηση νέας προοπτικής».
Marcel Proust

Tιμή 8 €
99

KΩΔ: 0435730, 0333692

5

Αστυνομική λογοτεχνία
για ένα συναρπαστικό καλοκαίρι
γεμάτο μυστήριο!

Ρομαντικές ιστορίες
δίπλα στο κύμα!
ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η Ολάνθη προσπαθεί να επιβιώσει
μέσα σε μια κοινωνία αντιθέσεων, εκεί
όπου η σκληρότητα στέκεται δίπλα στη
φιλευσπλαχνία, το γέλιο έρχεται μαζί με
το δάκρυ, το μίσος φωλιάζει πλάι στην
αγάπη…

Θα ξανάρθουν τα χελιδόνια
Καλέντης
Λ.Τ.: 1500€

Tιμή My Club 13 €
50

PHILIP KERR

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με καταιγιστική
αστυνομική πλοκή που θέτει προκλητικά
ερωτήματα: Ποιοι έδωσαν καταφύγιο στους
Ναζί στην Αργεντινή; Πόσο διαδεδομένος ήταν
στη χώρα αυτή ο αντισημιτισμός στα χρόνια της
κυριαρχίας των Περόν;

Φλόγα που σιγοκαίει
Κέδρος

Λ.Τ.: 1660€

Tιμή My Club 14 €

KΩΔ: 1050121

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ

ΜΑΙΡΗ
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ

Μια προσευχή για τα
Παλιά Ασήμια
Μεταίχμιο
Λ.Τ.: 1880€

Tιμή My Club 16 €
92

KΩΔ: 1101363

Η συγκλονιστική συνέχεια του μπεστ σέλερ Τα Παλιά
Ασήμια, μια ιστορία για αλησμόνητες πατρίδες και αλησμόνητους έρωτες.

ΣΟΦΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Στεφάνι από
ασπάλαθο
Λ.Τ.: 1770€

Tιμή My Club 15 €
93

KΩΔ: 1069524

Μια επαρχιακή πόλη απ’ τη μεταξική Ελλάδα μέχρι
τη μετεμφυλιακή της δεκαετίας του ’50. Ένα ζευγάρι
παρασυρμένο απ’ τις μπόρες των καιρών. Ένα στεφάνι
φτιαγμένο από ασπάλαθο.

ΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΟΥ

Το διώροφο της
Τσιμισκή
Ψυχογιός
Λ.Τ.: 1550€

Tιμή My Club 13 €
95

KΩΔ: 1089847

Η Μικρασιατική Καταστροφή, ο διωγμός των Ποντίων
κι ο αφανισμός των εβραίων της Θεσσαλονίκης στο
φόντο μια συγκλονιστικής ιστορίας γεμάτης ανθρώπινα
πάθη.

6

Πώς να σκοτώσεις
τον άντρα σου

(και να μη σε πιάσουν!)
Λιβάνης
Λ.Τ.: 1680€

ΤΖΕΪΝ
ΤΖΟΝΣΟΝ

Η γυναίκα του
σουλτάνου

A.J. KAZINSKI

JO NESBO

Λιβάνης

Μεταίχμιο

Λ.Τ.: 1700€

Λ.Τ.: 1790€

Καλέντης

Tιμή My Club 15 €
12

KΩΔ: 1105091

Έλα τώρα που ΔΕΝ το έχεις σκεφτεί ΟΥΤΕ μία φορά!
Να τον ξεφορτωθείς, να ησυχάσεις. Να γλιτώσεις…
Ένα βιβλίο με δολοφονικό χιούμορ, που μόνο ένας
θανατηφόρος γάμος μπορεί να εμπνεύσει!

Tιμή My Club 15 €
30

KΩΔ: 1106005

Πίσω από τα τείχη της Αυλής του τυραννικού σουλτάνου του Μαρόκου Ισμαήλ υπάρχουν δολοπλοκίες,
θρησκοληψία, μαγεία, πάθος και έρωτας…
Ένα μυθιστόρημα γεμάτο από τη σαγήνη της Ανατολής
και της Ιστορίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΟΥΒΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διόπτρα

Μίνωας

Η πρώτη κυρία

Ψυχογιός

94

KΩΔ: 1109074

Λ.Τ.: 1770€

Tιμή My Club 15 €
93

KΩΔ: 1102681

Τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Ο
έρωτας κινεί τα νήματα και καθορίζει τη μοίρα τους.
Πάνω απ’ όλα, όμως, το πεπρωμένο τους έχει κεντηθεί
με κλωστές υφασμένες από πόθο, μίσος και εκδίκηση.

ΑΝΝΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ

Λ.Τ.: 1770€

Tιμή My Club 14 €
85

KΩΔ: 1101693

«Έχω κάνει πολλές αμαρτίες, παιδί μου…»
Η γερόντισσα Μαρκέλλα, τις τελευταίες ώρες της ζωής
της, ζητά να εξομολογηθεί… Έτσι ξετυλίγεται μια καθηλωτική ιστορία από την Κωνσταντινούπολη του 1928
μέχρι την Κόνιτσα του 2013, γεμάτη πόνο, μυστικά, αλλά
και δικαίωση.

Ψηλά τα χέρια,
Σ’ αγαπώ

Μίνωας

Διόπτρα

Tιμή My Club 15 €
93

KΩΔ: 1096170

Από τον Πειραιά της δεκαετίας του ’40 στη λαϊκή Θεσσαλονίκη και στην αστική Αθήνα του ’60. Μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές κι ένας μεγάλος έρωτας που
παλεύει για να βγει κερδισμένος.

Λ.Τ.: 1650€

Ένας αριστοτεχνικά δομημένος ιστός μυστικών, φόβων
και εντάσεων ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτοντας σταδιακά
μια υπόθεση σκοτεινή όσο και τραγική και αναδεικνύοντας υποδειγματικά τις παραδόσεις του σκανδιναβικού
αστυνομικού μυθιστορήματος.

Tιμή My Club 14 €
85

KΩΔ: 1101692

Ποιος είναι ο «μοναχικός ληστής» που αναστατώνει
την ελληνική κοινωνία; Η ανερχόμενη δημοσιογράφος
Λήδα Αργυρίου, καλείται να λύσει το μυστήριο μέσα
από το ρεπορτάζ της κι άθελά της μπλέκεται στα δίχτυα
της ιστορίας.

Προνομιακές τιμές στα ελληνικά βιβλία

Λ.Τ.: 1220€

Λ.Τ.: 1660€

Διόπτρα

Tιμή My Club 14 €

98

SAMUEL
BJO
/ RK

Μίνωας

Διόπτρα

Παγωμένος άγγελος

Χάρτινη μνήμη

Λ.Τ.: 1770€

Tιμή My Club 15 €

Tιμή My Club 15 €

Tιμή My Club 15 €

30

KΩΔ: 1101695

KΩΔ: 1110460

Ο επιθεωρητής Tζακ Κάφερι θα αντικρίσει ένα από τα
πιο φρικαλέα εγκλήματα. Πέντε γυναίκες έχουν δολοφονηθεί κατά τρόπο τελετουργικό, προτού καταλήξουν σε ένα σκουπιδότοπο.
Βραβείο αστυνομικής λογοτεχνίας Edgar.

ΕΜΑ
ΧΙΛΙ

Λ.Τ.: 1700€

Το πρώτο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστές τους
Χόλγκερ Μουνκ και Μία Κρούγκερ, είναι ένα τρομακτικό αστυνομικό θρίλερ που σοκάρει τον αναγνώστη,
κρατώντας τον σε αγωνία μέχρι και την τελευταία του
σελίδα.

GEORGES
SIMENON

M.J. ARLIDGE

TERRY HAYES

Άγρα

Διόπτρα

Διόπτρα

Λ.Τ.: 1200€

Α μπε μπα μπλομ
Λ.Τ.: 1660€

Tιμή My Club 10 €
KΩΔ: 1107849

Με φόντο ένα καμπαρέ κοντά στο λιμάνι των Καννών,
μια αντιζηλία επαγγελματική και ερωτική θα μετατραπεί
σε απεγνωσμένο αγώνα μέχρις εσχάτων, όπου ακόμα
και το έγκλημα είναι θεμιτό προκειμένου να ηττηθεί η
αντίπαλος. Μια ιστορία με συγκλονιστική ψυχολογική
διεισδυτικότητα και αληθοφάνεια από το δημιουργό
του Μαιγκρέ.

Ο προσκυνητής
Λ.Τ.: 1990€

Tιμή My Club 14 €

80

Tιμή My Club 17 €

94

KΩΔ: 1100173

91

KΩΔ: 1096181

Το κορίτσι βγήκε μέσα από το δάσος μισοπεθαμένο.
Η ιστορία που διηγήθηκε ήταν συγκλονιστική. Κανείς
δεν την πίστεψε…
Κυκλοφορεί σε 27 χώρες. Best-seller Μ. Βρετανίας &
Ιταλίας.

με την κάρτα μέλους Public My Club!

93

KΩΔ: 1102594

Πώς λύνεις ένα μυστήριο όταν δεν μπορείς να θυμηθείς τις ενδείξεις;
Η Μοντ θα σας κάνει να κλάψετε, να γελάσετε και κυρίως να μην την ξεχάσετε ποτέ…

Στριπτήζ

94

KΩΔ: 1108586

Ο πρώτος τόμος της νέας διλογίας του νορβηγού συγγραφέα. Ένας πληρωμένος δολοφόνος ερωτεύεται τη
μοιραία γυναίκα του πελάτη του, η οποία τυχαίνει να
είναι ο στόχος της αποστολής που αναλαμβάνει.

75

Επέζησε μόνο ένα κορίτσι… αλλά ποιο είναι; Ένα δισεπίλυτο μυστήριο που εκτυλίσσεται με καταιγιστικό ρυθμό.
Ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από 700.000 αναγνώστες
στη Γαλλία και πρόκειται να μεταφραστεί σε 24 γλώσσες.

Το φονικό
κελάηδισμα

KΩΔ: 1101365

Το κορίτσι
της πτήσης 5403
Λ.Τ.: 1750€

Αίμα στο χιόνι
Tιμή My Club 10 €

KΩΔ: 1108991

Κέδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΤΑΡΑ

Σμαράγδι
στη βροχή

Tιμή My Club 16 €
11

MICHEL
BUSSI

Η εξομολόγηση
Λ.Τ.: 1650€

Ύπνος και θάνατος

MO
HAYDER

Μια κούρσα ενάντια στο χρόνο… και ένας αδυσώπητος εχθρός. To καλύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα της
χρονιάς ήρθε και στην Ελλάδα.

Όροι & προϋποθέσεις στο www.public.gr

BLAKE CROUCH

Η πόλη

Ιστορίες
φαντασίας, μυστηρίου
& graphic novels
για όλα τα γούστα!

Διόπτρα

Μοναδικά μυθιστορήματα
παγκόσμιας λογοτεχνίας
πριν μεταφραστούν!

Λ.Τ.: 1690€

Tιμή My Club 15 €
21

KΩΔ: 0889990

HARPER LEE

An historic literary event—the publication
of a newly discovered novel, the earliest
known work from Harper Lee, the beloved
author of the Pulitzer Prize-winning classic,
To Kill a Mockingbird.

Go Set
a Watchman

Harper Collins

25

99

€

BLAKE CROUCH

Καλωσήρθατε στην ειδυλλιακή πόλη Πάινς! Είναι γεμάτη με πανέμορφα πεύκα, οι
κάτοικοι ευτυχισμένοι, ο σερίφης πάντα
χαμογελαστός. Και γύρω από την πόλη
υπάρχει ένας ηλεκτροφόρος φράχτης που
θα σκοτώσει οποιονδήποτε επιχειρήσει να
αποδράσει…

Η πόλη ΙΙ
Διόπτρα
Λ.Τ.: 1660€

Tιμή My Club 14 €

STEPHEN
KING

KEN
FOLLETT

Hodder

Macmillan

Finders Keepers

25

99

€

KΩΔ: 1108334

A masterful, intensely suspenseful novel about a
reader whose obsession with a reclusive writer goes
far too far - a book about the power of storytelling,
starring the same trio of unlikely and winning heroes
King introduced in Mr. Mercedes.

DAVID
MITCHELL

The Bone
Clocks
Sceptre

10

99

€

KΩΔ: 1042917

The dazzling new novel from the author of Cloud
Atlas, at once the kaleidoscopic story of an unusual
woman’s life, a metaphysical thriller and a profound
meditation on mortality and survival.

E. L JAMES

Grey

Vintage

10

99

€

KΩΔ: 1108427

In Christian’s own words, and through his thoughts
and reflections, E L James offers a fresh perspective on
the love story that has enthralled millions of readers
around the world.

8

94

KΩΔ: 1071541

KΩΔ: 1053232

JAMES
HENEAGE

Edge of Eternity

The Towers
of Samarcand

9

10

GEORGE R.R. MARTIN

Propaganda Channel

Μεταίχμιο

Marvel illustrated:
Οδύσσεια, τόμος Β’

STEPHEN KING

Αναβίωση
Bell

Ο ιππότης των επτά
βασιλείων

Quercus

99

99

€

KΩΔ: 1043921

€

KΩΔ: 1044951

The final volume in the Century trilogy. Five families
from across the globe are brought together in an
unforgettable tale of passion and conflict during the
Cold War.

SOPHIE HANNAH

Europe lies at the mercy of the invading Ottomans
and hero Luke Magoris must unite the greatest
warrior of the age and a lost Anglo Saxon treasure in
time to rescue the Byzantine empire in the second of
the epic Mistra Chronicles.

The Monogram
Murders: The New
Hercule Poirot
Mystery

MARIAN
KEYES

Harper Collins

Penguin

9

11

99

The Woman Who
Stole My Life
99

€

KΩΔ: 1045537

€

KΩΔ: 1050667

Poirot plunges into a mystery set in 1920s London
– a diabolically clever puzzle that can only be solved
by the talented Belgian detective and his «little grey
cells».

ROSIE
THOMAS

After living the dream in New York touring her book,
Stella is back in Dublin with a thud. Can she get back
to being the woman she used to be?

TERRY
PRACHETT

The Potter’s
House

The Long
Utopia

Harper Collins

11

ΟΜΗΡΟΣ - ROY THOMAS
- GREG TOCCHINI

Transworld

18

99

99

€

KΩΔ: 1104572

€

KΩΔ: 1023778

Life on a tiny Greek island has followed a peaceful
unchanging rhythm for years, until an earthquake
ravages the coast and brings a mysterious visitor into
the village community…

After the cataclysmic upheavals of Step Day and the
Yellowstone eruption humanity is spreading further
into the Long Earth, and society, on a battered Datum
Earth, continues to evolve.

«Ένα όφελος του καλοκαιριού είναι

Λ.Τ.: 790€

Tιμή My Club 7 €
11

KΩΔ: 1101935

Το νέο ανατριχιαστικά απολαυστικό μυθιστόρημα του
«βασιλιά» που απαντάει στο ερώτημα: Τι μπορεί να
υπάρχει στην άλλη πλευρά της ζωής; Ένα βιβλίο με το
φρικιαστικότερο ίσως τέλος που έγραψε ποτέ ο Κινγκ,
για τον εθισμό, τη θρησκεία, τη μουσική και το τι μπορεί να μας περιμένει στην απέναντι όχθη.

‘
SOLOUP

Λ.Τ.: 1770€

Tιμή My Club 11 €

Tιμή My Club 15 €

61

Κέδρος

Λ.Τ.: 2200€

Tιμή My Club 19 €
80

KΩΔ: 1036799

Ένα ταξίδι από τη σημερινή Μυτιλήνη στο Αϊβαλί των
αρχών του 20ού αιώνα. Το καταπληκτικό graphic
‘ με κείμενα των Φώτη Κόnovel σε σκίτσα του Soloup
ντογλου, Ηλία Βενέζη, Αγάπης Βενέζη-Μολυβιάτη και
Αχμέτ Γιορουλμάζ.

CLIVE BARKER

Τα Ευαγγέλια της
Κολάσεως
Bell

Το Propaganda Channel και η Marvel παρουσιάζουν
το κλασικό Ομηρικό αριστούργημα σε μια πιστή και
συναρπαστική μεταφορά σε κόμικς, από τον πολυβραβευμένο σεναριογράφο Roy Thomas και τον υπέροχο
σχεδιαστή Greg Tocchini.

Ενενήντα χρόνια πριν το Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιούνταν στο Γουέστερος.
Το συγκλονιστικό προοίμιο της αγαπημένης σειράς
από τη φλογερή πένα του George R.R. Martin

OLIVER
BOWDEN

CLIVE BARKER,
MICHAEL MOORCOCK

Διόπτρα

Propaganda Channel

Λ.Τ.: 1550€

Elric - Χαμένη
ισορροπία, τόμος 5

Tιμή My Club 6 €
KΩΔ: 1106823

Ο διάσημος από την κινηματογραφική ταινία Χελρέιζερ
δαίμονας Πίνχεντ, σε ένα πολυσύνθετο μυθιστόρημα
γεμάτο φαντασία και ανείπωτα ανατριχιαστικούς εφιάλτες.
«Είδα το μέλλον των έργων τρόμου και έχει το όνομα
του Κλάιβ Μπάρκερ. Είναι τόσο καλός που με αφήνει
άφωνο!» Stephen King

Λ.Τ.: 990€

Tιμή My Club 13 €

Tιμή My Club 8 €

95

KΩΔ: 1102599

NEIL
GAIMAN

coldheart.cov.2007

Ο πόλεμος
των θεών
Λ.Τ.: 1500€

31-03-07

12:30

CLIVE BARKER

C L I V E

B A R K E R

Οξύ

∆· ª˘ÛÙÈÎ¿ ÙË˜ µ·‚˘ÏÒÓ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎ¿ ·Ó›ÂÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘
ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙÔ˘ Clive Barker, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ˆÌfiÙËÙ·, ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi, ÙË
Ì·ÁÂ›·, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÂ ¤Ó· ÌˆÛ·˚Îfi ··Ú¿ÌÈÏÏË˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜
Î·È Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·˜.

- J. G. BALLARD

«∂›‰· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜
ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È
ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Clive
Barker».
- STEPHEN KING

«√ Clive Barker Â›Ó·È Ô
¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘
Ì˘·ÏÔ‡, ¤Ó·˜ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜
ÛÙÈ˜ ÂÛ¯·ÙÈ¤˜ ÙË˜
Ê·ÓÙ·Û›·˜».

Λ.Τ.: 1999€

- The Washington Times

Tιμή My Club 13 €
50

ISBN: 960-436-025-6

CLIVE
BARKER

Μυστικά
Βαβυλώνας

ªÈ· ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË Ï·ÛÙÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË Ô‰ËÁÂ› ÙÔÓ ·ÛÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ
∆ÔÓÙ ¶›ÎÂÙ Ó· „¿ÍÂÈ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙÂ› ˆÛfiÙÔ˘ ÂÔ˘ÏˆıÔ‡Ó Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √ ¶›ÎÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÂ ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ¤·˘ÏË ÛÙÔ ∫fiÏÓÙ¯·ÚÙ ∫¿ÓÈÔÓ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ fiÏË˜ ÙfiÛÔ Ì˘ÛÙÈÎ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·
¯¿ÚÙË. ∫È ÂÎÂ›, ¯¿ÓÂÙ·È.
∏ ∆¿ÌÈ §fiÂÚ, ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê·Ó ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ¶›ÎÂÙ, ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË
ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ
ÛÙfi¯Ô ÙË˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ì˘ÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ¤·˘ÏË˜: ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ∫¿ÙÈ· §Ô‡È, ÙËÓ ÍÂ¯·ÛÌ¤ÓË Ï¤ÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜
ÔıfiÓË˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÈ ·Ó¤ÁÁÈ¯ÙË ·’ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÎ·Ùfi ¯ÚfiÓÈ·
ÌÂÙ¿Ø Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÓÂÎÚÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜
ÛÙÔ ∫fiÏÓÙ¯·ÚÙ ∫¿ÓÈÔÓØ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÙËÓ ‡ÏË ÁÈ· ÙË ÃÒÚ· ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘, ÙËÓ
ÈÔ ˙ÔÊÂÚ‹ ÎÈ ·¿ÓıÚˆË ÁˆÓÈ¿ ÙË˜ ∫fiÏ·ÛË˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· Ù·
ÛËÌ¿‰È· ÙË˜ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÂÈÛÎ¤ÙË.
∫È ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ∆ÔÓÙ ¶›ÎÂÙ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚Â› ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙË˜.

w w w. o x y. g r • i n f o @ o x y. g r

KΩΔ: 0106192

Ο θρυλικός δημιουργός Μάικλ Μούρκοκ φέρνει τον
θλιμμένο πρίγκηπα ξανά στα κόμικς! Οι Αιώνιοι Πρόμαχοι Έλρικ του Μελνιμπονέ, Κόραμ και Ντόριαν Χώκμουν, έχουν να φτάσουν στην πηγή της ισορροπίας του
Πολυσύμπαντος.

™ÂÏ›‰·1

CLIVE BARKER

«ŒÓ·˜ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi˜
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, ÌÂ
·Ó›Û¯˘ÚË Î·È ÂÍ·›ÛÈ·
Ê·ÓÙ·Û›·».

91

KΩΔ: 1110136

1735, Λονδίνο. Από τη στιγμή που μπορεί να κρατήσει
στα χέρια του ένα σπαθί, ο Χέιθαμ Κένγουεϊ διδάσκεται
πώς να το χρησιμοποιεί.
Βασισμένο στο Παγκόσμιο Best Seller βιντεοπαιχνίδι
Assassin’s Creed.

Οξύ
93

93

KΩΔ: 1101379

KΩΔ: 1102686

Assassin’s Creed 5:
Καταραμένος

Αϊβαλί

Λ.Τ.: 770€

Λ.Τ.: 1290€

(COLDHEART CANYON)
ª∂∆∞ºƒ∞™∏: ª∞ƒπ∞¡¡∞ µ∏Ã√À

√•U
™∫√∆∞¢π

Tιμή My Club 17 €
99

KΩΔ: 0106251

Ο Σάντοου είχε ένα και μόνο όνειρο: να βγει από τη φυλακή και να αρχίσει μια νέα ζωή. Όμως μία μέρα πριν
την αποφυλάκισή του, η γυναίκα του και ο καλύτερός
του φίλος σκοτώνονται σε ένα δυστύχημα. «Όταν πεθαίνει η πίστη στο Θεό, πεθαίνει κι ο ίδιος ο Θεός».

Ένα απολαυστικά ανίερο μυθιστόρημα του πολυτάλαντου Clive Barker, που συνδυάζει την ωμότητα, το
λυρισμό, τη μαγεία, τον έρωτα και το θάνατο σε ένα
μωσαϊκό απαράμιλλης φαντασίας και συγγραφικής
δεινότητας.

Αποκλειστικά στα Public!

Αποκλειστικά στα Public!

ότι κάθε μέρα έχουμε περισσότερο φως για να διαβάσουμε».
Jeannette Walls, The Glass Castle

9

Η ομάδα βιβλίου Public
διαβάζει & προτείνει!
HANNAH KENT

«Ρεαλιστική ηθογραφία ή πραγματική
ιστορία; Τα Έθιμα ταφής συνδυάζουν και τα
δύο. Η συγγραφέας αφηγείται τα πραγματικά
γεγονότα της τελευταίας περίπτωσης θανατικής
καταδίκης στην Ισλανδία του 1829. Έντονοι
χαρακτήρες και δυνατά συναισθήματα που
επαναπροσδιορίζονται μέσα στο επιβλητικό
χειμωνιάτικο τοπίο. Εξαιρετικό πρώτο έργο για
τη συγγραφέα που σε στοιχειώνει για καιρό
αφού το διαβάσεις.»
Στέλλα Σαπουνάκη, Public Αγία Παρασκευή

Έθιμα ταφής
Ίκαρος

Λ.Τ.: 1651€

Tιμή My Club 14 €
86

KΩΔ: 1027342

KAZUO
ISHIGURO

Ο θαμμένος
γίγαντας

CHUCK
PALAHNIUK

Πόλις

Οξύ

Little Scarlet

Ψυχογιός
Λ.Τ.: 17 €

WALTER
MOSLEY

70

93

KΩΔ: 1097376

«Ένα σύγχρονο παραμύθι που μεταφέρει τον αναγνώστη σε ένα ονειρικό ταξίδι που το διέπει ο λυρισμός και
η πρωτοτυπία. Ο θαμμένος γίγαντας είναι ένα εξαιρετικό
μυθιστόρημα που αποτυπώνει την ιδιοφυή προσωπικότητα του Ισιγκούρο.»
Δημήτρης Κ., Public Tσιμισκή

Λ.Τ.: 16 €

40

KΩΔ: 1109010

«Ο Walter Mosley καταφέρνει να αναπαραστήσει μια
ταραγμένη εποχή στο LA, μέσα από την ματιά του ντετέκτιβ του, και να μας δώσει εικόνες που πραγματικά
προβληματίζουν. Νιώθεις ότι κάθεσαι απέναντι από
τον καλύτερό σου φίλο, ακούγοντας την ιστορία του.
Βλέπεις μέσα από τα μάτια του, αισθάνεσαι ό,τι και αυτός. Καταπληκτικό βιβλίο.»

SYLVAIN RICARD
GUILLAUME
MARTINEZ

ANDY
WEIR

ΚΨΜ

Παπαδόπουλος

Motherfucker
Λ.Τ.: 1491€

Λ.Τ.: 1599€

Tιμή My Club 13 €
42

KΩΔ: 1045944

«Τα 10 σημεία της διακήρυξης των Μαύρων Πανθήρων μέσα από τη ζωή του Vermont Washington
στις ΗΠΑ του 1960-70. Υβρίδιο πολιτικού θρίλερ,
μυθοπλασίας και ιστορικής πραγματικότητας, το
Motherfucker είναι επίκαιρο όσο ποτέ.»

220.000 ψήφους οι αναγνώστες

ΔΟΚΙΜΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Λ.Τ.: 9 €

Άπαντα τα ποιητικά
1904-1975
Κώστας Βάρναλης

Tιμή My Club 8 €
99

Άγιος ή αμαρτωλός;
Ian Rankin

Λ.Τ.: 1550€

«20 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, παραμένει ένα βιβλίο επίκαιρο και συναρπαστικό: πίσω
από την ιστορία του ανώνυμου ήρωα που πάσχει από
αϋπνία κρύβονται όλες οι νευρώσεις, τα καταπιεσμένα
ένστικτα και η λανθάνουσα ηθική της εποχής μας.»

Αποκλειστικά στα Public!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Spinalonga - Μέσα
από τα μάτια μου
Τζίνα Ξανθάκη
Εκδόσεις Λιβάνη

Tιμή My Club 14 €
39

KΩΔ: 1031342

«Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, ένα καλογραμμένο
επιστημονικό θρίλερ που σε κρατάει καθηλωμένο μέχρι να τελειώσεις. Αφηγείται τον αγώνα για επιβίωση
του αστροναύτη Μαρκ Γουάτνι, ενός σύγχρονου Ροβισώνα Κρούσου που μένει μόνος του στον Άρη ενώ το
πλήρωμα του τον θεωρεί νεκρό.»
Νικολέτα Λισνάκη, Public Ηράκλειο

Tιμή My Club 13 €
KΩΔ: 1069526

«Ένα γρήγορο, συναρπαστικό, γεμάτο αγωνία και σασπένς ψυχολογικό θρίλερ που διαβάζεται απνευστί, με
αφήγηση που εναλλάσσεται ανάμεσα σε τρεις χαρακτήρες-κλειδιά και συνεχείς ανατροπές!
Μην το χάσετε… επιβιβαστείτε!»
Χριστίνα Παγκάκου, Public Κοζάνη

Λ.Τ.: 999€

Λ.Τ.: 1880€

10

Δώδεκα παρά
δώδεκα
Ευγένιος Τριβιζάς

Το ημερολόγιο
ενός δειλού
Βασίλης Παπαθεοδώρου

Εκδόσεις Καλέντη

Εκδόσεις Καστανιώτη

Δίδυμα φεγγάρια
Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη
Εκδόσεις Ψυχογιός

Tιμή My Club 16 €
92

KΩΔ: 1036793

«Αγωνία, χιούμορ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μια καυστική σάτιρα γύρω από τη φιλοσοφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα συνεπάρει ακόμα
και τον κοινωνικά α-δικτύωτο αναγνώστη. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα αγωνίας που διαβάζεται με κομμένη την ανάσα.»

ΤΖΑΚ
ΚΕΡΟΥΑΚ

Tιμή My Club 8 €
99

KΩΔ: 0152834

«288 σελίδες, επτά διαφορετικές ενότητες αλλά… ούτε
μία περιττή λέξη από το Σκοτσέζο Irvine Welsh που καταγράφει τις περιπέτειες μίας (αυτό)καταστροφικής παρέας νεαρών εθισμένων στην ηρωίνη με ένα γλαφυρό
τρόπο που του έδωσε τον τίτλο του πιο punk συγγραφέα
της Μεγάλης Βρετανίας!»

Αποκλειστικά στα Public!

ΕΥ ΖΗΝ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Κέδρος

Οξύ
95

Εκδόσεις Ψυχογιός

Εκδόσεις Quercus

KΩΔ: 0152825

Ο κύκλος

Trainspotting

Ψυχογιός

Αυτό πρέπει
να το δοκιμάσεις
Άκης Πετρετζίκης

The Dress Thief
Natalie Meg Evans

(μετάφραση Β. Τζανακάρη)
Εκδόσεις Μεταίχμιο

Εκδόσεις Κέδρος

DAVE
EGGERS

IRVINE
WELSH

Το κορίτσι
του τρένου

Εκδόσεις Ιωλκός

ανέδειξαν τους νικητές
των Βραβείων Βιβλίου Public!

ΤΕΧΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εκδόσεις Ίκαρος

ΠΟΛΑ
ΧΟΚΙΝΣ

Υπάρχει Θεός;
Φιλοκτήτης Διακομανώλης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

99

Tιμή My Club 14 €

Άνθρωπος
στον Άρη

Εκδόσεις Πατάκη

Με

Fight Club

00

Tιμή My Club 15 €

Νίκη
Χρήστος Χωμενίδης

H θάλασσα
τ’ αδέρφι μου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ EΦΗΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σκηνές από τον βίο
του Ματίας Αλμοσίνο
Ισίδωρος Ζουργός
Εκδόσεις Πατάκη

Ο ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Θιβετιανή ροδακινόπιτα
Τομ Ρόμπινς
(εικονογράφηση: William Τριανταφύλλου
& Κάτια Κουτσαφτή)
Εκδόσεις Αίολος

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Πατάκης
Λ.Τ.: 1880€

Tιμή My Club 16 €
92

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ PUBLIC

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

KΩΔ: 1100258

«Ο Κέρουακ μάς χαρίζει έναν ύμνο στη φιλία, στη βαθιά
ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει από το κατεστημένο
και στην ελευθερία της σκέψης. Ο ήχος της θάλασσας
τα βράδια στο κατάστρωμα, το παιχνίδισμα του ήλιου
στο νερό, οι φωνές των αντρών που περιφέρονται περιορισμένοι μα τόσο ελεύθεροι, συνθέτουν ένα σπουδαίο
έργο που χαρακτηρίζει την αδιαμφισβήτητη πορεία ενός
ιδιαίτερου συγγραφέα.» Βασιλική Σδράνη, Public Τσιμισκή

Ανακαλύψτε τα στα Public!

www.publicbookawards.gr

Καλοκαίρι με τα
πιο συναρπαστικά
παιδικά βιβλία!

Προτάσεις
εφηβικής λογοτεχνίας
για νέους βιβλιοφάγους!

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Δεν είναι ντουν δεν είναι γκουν! Είναι το ένα
και μοναδικό Γκουντούν που το κυνηγάει
ένας αδηφάγος φοβερός Γκουντουνοφάγος,
αλλά από τα νύχια του τα σουβλερά το σώ
σώζει πάντα η Χαρά!

Το μυστικό της
μαξιλαροθήκης
Πατάκης

VICTORIA AVEYARD

Στο βασίλειο της Νόρτα όσοι έχουν ασημένιο αίμα έχουν υπεράνθρωπες δυνάμεις και
κυβερνούν όσους έχουν κόκκινο. Όλα θα
αλλάξουν όταν αποκαλυφθεί ότι μία δεκαεπτάχρονη με κόκκινο αίμα διαθέτει και μια
μοναδική υπερδύναμη...

Κόκκινη βασίλισσα
Παπαδόπουλος
Λ.Τ.: 1599€

Tιμή My Club 14 €

Λ.Τ.: 790€

Tιμή My Club 7 €
11

39

KΩΔ: 1103896

KΩΔ: 1108973

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Αίνιγμα στο Αιγαίο

Ταξίδι στο κέντρο της
Γης ή ένας πλανήτης
γεμάτος μυστικά

ΤΖΕΪΚ
ΜΑΡΣΙΟΝΕΤ

Λ.Τ.: 720€

Λ.Τ.: 1099€

Λ.Τ.: 990€

ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΣΑΚΗ
Μίνωας

Tιμή My Club 6 €
48

KΩΔ: 1101688

Για τη Ζωή με τα πέντε αδέρφια, τους εκκεντρικούς
γονείς και τον κολλητό της φίλο, η ζωή μοιάζει σαν
παραμύθι. Αυτό που δεν μπορεί να προβλέψει είναι
πως το αίνιγμα που καλείται να λύσει στην Τήνο θα την
οδηγήσει σε πολλές αλήθειες.

ΜΑΡΙΒΙΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

Το νησί της Xαράς
Καλέντης
Λ.Τ.: 1600€

Tιμή My Club 14 €
40

KΩΔ: 1050117

Οι σπουδαίες έννοιες της προσφοράς, της ευγένειας,
της αλληλεγγύης, της απώλειας, αλλά και η σημασία
της χαράς και του παιχνιδιού για το παιδί σε ένα υπέροχο βιβλίο με cd.

Παπαδόπουλος

Tιμή My Club 9 €
89

KΩΔ: 1109392

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, για πρώτη φορά,
διασκευάζει για μικρά παιδιά γνωστά βιβλία του Ιουλίου Βερν, αναδεικνύοντας και μία διαφορετική οπτική της κάθε ιστορίας! Η εκπληκτική εικονογράφηση
δένει άψογα με το κείμενο, σε ένα αισθητικά άρτιο
παιδικό βιβλίο.

ΙΣΜΗΝΗ
Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ

Το ημερολόγιο ενός
κακομαθημένου 3
Μίνωας

Λ.Τ.: 1000€

Tιμή My Club 9 €
00

KΩΔ: 1101690

«Και εκεί που νόμιζα πως η τύχη είχε γυρίσει πάλι με
το μέρος μου, ύστερα από ένα μακρύ διάστημα δοκιμασιών, διαπίστωσα ότι η κανονική ζωή είναι γεμάτη
απρόοπτα όπως και… φαντάσματα! Μανούλα μου!»

LIZ
PICHON

Κέδρος

Παπαδόπουλος

Λ.Τ.: 750€

Tιμή My Club 6 €
75

KΩΔ: 1110463

Τέα Στίλτον. Είναι αποφασιστική και θαρραλέα και εργάζεται στην εφημερίδα Ηχώ των Τρωκτικών ως ειδική
ανταποκρίτρια. Γοητευτική, γενναιόδωρη και πάντα
πρόθυμη να βοηθήσει όποιον τη χρειάζεται.

Τζέικ. Απλά τέλειος
Ψυχογιός

Tιμή My Club 8 €
91

KΩΔ: 1102668

Για τον Τζέικ όλα είναι νέα στο Μέριλαντ! Και το χειρότερο, ξαναβρίσκεται στο κατώτερο σκαλοπάτι της
κοινωνικής κλίμακας! Αλλά σκοπεύει να φτάσει στην
κορυφή με τη βοήθεια της ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ του!

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Το μπλοκάκι
ενός UFO No2:
Κάτι συμβαίνει εδώ
Άγκυρα

Λ.Τ.: 1080€

Tιμή My Club 9 €
72

KΩΔ: 1030585

Ούφο: Τέλεια! Γέμισε και το δεύτερο μπλοκάκι μου με
τις νέες και απίστευτες ιστορίες μας! Τα έγραψα όλα, και
φυσικά και για το μυστήριο. Την λύση του όμως έκανα
πως την ξέχασα και δεν την έγραψα. Ας κάνουν κάτι και
οι αναγνώστες!!!

ΓΙΡΓΚΕΝ
ΜΠΑΝΣΕΡΟΥΣ

ΤΕΑ
ΣΤΙΛΤΟΝ

Διαγωνισμός
χορού

12

ΣΩΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τομ Γκέιτς 6: Έξτρα
σπέσιαλ λιχουδιές

Ντετέκτιβ Κλουζ:
Βρόμικα κόλπα και
βρεγμένα πόδια

Λ.Τ.: 999€

Λ.Τ.: 880€

Tιμή My Club 8 €
99

KΩΔ: 1102608

Λόγω χιονόπτωσης, ο Τομ θα εγκλωβιστεί στο σπίτι με
την αδερφή του και θα ποζάρει με ένα σωρό εκνευριστικούς συγγενείς σε ένα οικογενειακό πορτρέτο, ενώ η
γιαγιά του φτιάχνει ζεστά πλεκτούλια για όλους!

Μεταίχμιο

Tιμή My Club 7 €
92

KΩΔ: 1099717

Ποιος είναι ο «μοναχικός ληστής» που αναστατώνει
την ελληνική κοινωνία; Η ανερχόμενη δημοσιογράφος
Λήδα Αργυρίου, καλείται να λύσει το μυστήριο μέσα
από το ρεπορτάζ της κι άθελά της μπλέκεται στα δίχτυα
της ιστορίας.

Προνομιακές τιμές στα ελληνικά βιβλία

Οι αρχαίοι Έλληνες
χώνουν την μύτη
τους παντού

ΜΑΙΡΗ ΣΑΒΒΑΡΟΥΜΠΑΤΗ

Eικ.: Μελανία Δεσφινιώτη
Πατάκης
Λ.Τ.: 790€

Λ.Τ.: 1250€

Tιμή My Club 7 €

Παπαδόπουλος
Λ.Τ.: 1399€

Tιμή My Club 11 €

KΩΔ: 1108942

Tιμή My Club 12 €

25

Οι συγκρίσεις κάνουν τη ζωή της δεκαπεντάχρονης Μαρίας ανυπόφορη. Τη συγκρίνουν πάντα με το καλύτερο
και στον περίγυρό της το καλύτερο είναι η μεγαλύτερη
αδελφή της, η Αλίκη. Ώσπου η Αλίκη οδηγείται σε μια
παγίδα απ’ αυτές που στήνει η ζωή στους εφήβους.

PETER
J. BLACK

Μίνωας

Άγκυρα

Ο θησαυρός του
κυβερνήτη
Tιμή My Club 6 €
KΩΔ: 1101687

χειρότερο (και καλύτερο)
καλοκαίρι της ζωής μου

Λ.Τ.: 1350€

Λ.Τ.: 1220€

ΚΑΘΙ
ΚΟΟΥΛ

ANNA
TODD

Ψυχογιός

Λιβάνης

Tιμή My Club 8 €
Η Λάιλα Μάρεϊ είναι αποφασισμένη να κάνει μια καινούργια αρχή στο Χάρτσαϊντ Μπέι. Όταν όμως ερωτεύεται τον Όλι, το πιο όμορφο αγόρι του σχολείου,
αποκτά έναν εχθρό: την Ιβ Σάμερστουν…

ΚΙΡΑ ΚΑΣ

Λ.Τ.: 1555€

Λ.Τ.: 1330€

Η εκλεκτή
Ψυχογιός

Tιμή My Club 11 €

00

KΩΔ: 1110346

97

KΩΔ: 1055991

Η Τέσα μπορεί να χάσει τα πάντα. Ο Χάρντιν δεν έχει να
χάσει τίποτα... εκτός από εκείνη. Μετά τη σύγκρουσή
τους ποτέ ξανά η ζωή δε θα είναι η ίδια.

με την κάρτα μέλους Public My Club!

Στο 4ο βιβλίο της σειράς, ήρθε η ώρα για την Κατασκήνωση Γουαναμόρα να γνωρίσει τον Ρέιφ Κατσαντόριαν.
Πιστέψτε με, αυτό δε θέλετε να το χάσετε με τίποτα!

Αfter – Μετά τη
Σύγκρουση
Tιμή My Club 14 €

KΩΔ: 1105687

98

KΩΔ: 1106818

Περιπέτεια και δράση μαζί με τους 5 σύγχρονους Ρομπέν των Δασών. Ένα βιβλίο για λάτρεις της περιπέτειας, αγόρια και κορίτσια, μεγάλους και εφήβους!

91

Πατάκης
Tιμή My Club 10 €

15

Μια παρέα πέντε παιδιών ψάχνει ανάμεσα στα κυκλώπεια τείχη, σε αρχαία θέατρα και σε κάστρα και ζει μια
διαφορετική περιπέτεια αναζητώντας τον Θησαυρό του
Κυβερνήτη. Μήπως τελικά η Ιστορία είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός και εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς
αν θα τον βρούμε;

Λ.Τ.: 990€

Γυμνάσιο &
κατασκήνωση: Το

Urban Outlaws No1:
Οι Ανίκητοι Πέντε

KΩΔ: 1030584

Heartside Bay 1 - Το
καινούργιο κορίτσι

Η δεκαπεντάχρονη Χάριετ είναι άχαρη, το φυτό του
σχολείου και δεν έχει φίλους. Όταν τυχαία της προτείνεται να γίνει μοντέλο αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή
της – θα τα καταφέρει; Ένα βιβλίο που θα κάνει κάθε
έφηβο να γελάσει!

ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ,
ΚΡΙΣ ΤΕΜΠΕΤΣ

Tιμή My Club 12 €

48

59

KΩΔ: 1103897

KΩΔ: 1101691

ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Λ.Τ.: 720€

Φυτά στη μόδα

Μίνωας

11

Tο επιστημονικό πνεύμα, οι παραξενιές και οι υπέροχες περιπέτειες των αρχαίων Ελλήνων στον κόσμο της
σοφίας είναι ζωντανές, γιατί oι αρχαίοι Έλληνες σοφοί
χώνουν τη μύτη τους παντού – κι έχουν μεγάλη μύτη!

HOLLY
SMALE

Δεν είμαι η
αδελφή μου

Ήρθε η ώρα να στεφθεί η νικήτρια. Όταν αποφάσισε να
συμμετέχει στην Επιλογή, η Αμέρικα δε φανταζόταν ότι
θα μπορούσε να κερδίσει το στέμμα ή την καρδιά του
πρίγκιπα Μέιξον.

Όροι & προϋποθέσεις στο www.public.gr

Μελέτες & δοκίμια
RUSSELL BRAND

Σε αυτό το βιβλίο, ο Ράσελ Μπραντ γελοιοποιεί τους αχυράνθρωπους και τις χάρτινες
τίγρεις της κομφορμιστικής εποχής μας, ενώ
παρουσιάζει ένα όραμα για μια πιο δίκαιη
και… σέξι κοινωνία.

Revolution

Λιβάνης
Λ.Τ.: 1800€

Tιμή My Club 16 €
20

KΩΔ: 1110347

ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριστερά, Κυβέρνηση
και Κράτος
Λιβάνης
Λ.Τ.: 1800€

Tιμή My Club 16 €
20

KΩΔ: 1108992

Ο συγγραφέας προσπαθεί να εξαγάγει κάποια συμπεράσματα για την κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, αποφεύγοντας τη μηχανιστική
μεταφορά έτοιμων συνταγών.

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

Ο Ουελμπέκ ως
οικονομολόγος
Εστία

Λ.Τ.: 1500€

Tιμή My Club 13 €
Αγαπάτε τον Ουελμπέκ; Θα σας φανεί ακόμα σπουδαιότερος βλέποντάς τον σαν οικονομολόγο. Τον μισείτε; Ο σεβασμός του για την εργασία, τις γυναίκες,
τον ερωτικό δεσμό, και η περιφρόνησή του για τον
φιλελευθερισμό και την οικονομία θα σας κάνουν
να τον αγαπήσετε.

H. G. WELLS

Λ.Τ.: 1550€

Λ.Τ.: 1880€

Tιμή My Club 13 €
95

KΩΔ: 1110999

Ο συγγραφέας, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο
Yale University, εντάσσει την παρούσα κρίση στο πλαίσιο μιας κυκλικής λογικής που χαρακτηρίζει την ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας, αφήνοντας έτσι μία νότα αισιοδοξίας για το μέλλον.

Σύντομη ιστορία του
κόσμου
Κέδρος

Tιμή My Club 16 €
O συγγραφέας των κλασικών μυθιστορημάτων Ο αόρατος άνθρωπος και Ο πόλεμος των κόσμων, παρουσιάζει μια σύνοψη της ανθρώπινης ιστορίας ξεκινώντας
από την καταγωγή της Γης και καταλήγοντας στα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου.

FRANK
BEUSTER

Εστία

Θυμάρι

Λ.Τ.: 1500€

Tιμή My Club 13 €
50

KΩΔ: 1109232

Η επιστολή αυτή απευθύνεται στον ανήσυχο μαθητή,
αλλά και στον δάσκαλο, στον γονιό, στον κάθε πολίτη
που θεωρεί την εκπαίδευση αναγκαία συνθήκη για την
ευτυχία του ανθρώπου.

92

KΩΔ: 1110461

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ

Στον ανήσυχο
μαθητή μου

50

KΩΔ: 1106998

Καταστροφές και
θρίαμβοι: Οι 7 κύκλοι
της ελληνικής ιστορίας
Παπαδόπουλος

14

ΜΠΕΡΝΑΡ
ΜΑΡΙΣ

Η Γένεση της
Μνημονιακής Ελλάδα

Λ.Τ.: 1900€

KΩΔ: 1108759

Ένα βιβλίο που αναλύει τη βίαιη συμπεριφορά των
νέων αγοριών. Απαραίτητο για γονείς, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς. Για όλους εκείνους που ασχολούνται με τις αλλαγές στους ρόλους και την ταυτότητα
των δύο φύλων.

µόνο από

10

KΩΔ: 1038854

Το καθεστώς που οικοδόμησε την Μνημονιακή Ελλάδα σήμερα διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι «το Μνημόνιο
τελειώνει». Αν ήταν έτσι, το βιβλίο αυτό, που καταγράφει την «γένεση» της μέσα από (ξαναδουλεμένα) κείμενα της περιόδου 2006-14, δεν θα είχε εκδοθεί.

ΟΚΤΑΒΙΟ
ΠΑΣ

Ηλιόπετρα
Gutenberg
Λ.Τ.: 810€

Tιμή My Club 7 €
29

KΩΔ: 1101012

Το διασημότερο ποίημα του Πας σε δίγλωσση έκδοση
με εκτενή εισαγωγή, επίμετρο του Πέρε Ζιμφερρέρ και
σε παράρτημα μία ακόμη εκτενή σύνθεση του Πας, το
ποίημα «Κώστας».

Gutenberg

Tιμή My Club 17 €

φουσκωτά
& µπάλες

Tιμή My Club 17 €

Κράτα με Σφιχτά
10

ανθεκτικά

Gutenberg

SUE
JOHNSON

Αγόρια σε…
αδιέξοδο
Λ.Τ.: 1900€

ΓΙΑΝΗΣ
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Λ.Τ.: 1400€

Tιμή My Club 12 €
60

KΩΔ: 0950471

Θέλετε να ανανεώστε τη σχέση σας, αλλά δεν ξέρετε
πώς; Αγαπάτε το σύντροφό σας αλλά, δυσκολεύεστε
στη συνύπαρξη; Ένα βιβλίο που έχει βοηθήσει εκατομμύρια ζευγάρια.

• Οι τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στο έντυπο περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. • Οι φωτογραφίες των προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το έντυπο δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος των προϊόντων. • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη του εντύπου.

πρωτότυπα

βιβλία
δραστηριοτήτων
µόνο από

2

99

€

δηµοφιλή

νεροπίστολα
& εκτοξευτές
µόνο από

399€

139€

ποιοτικά

κουβαδάκια
µόνο από

499€

