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Πατακη
Βιβλία για μικρά
& μεγάλα παιδιά
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2014
Περισσότερόι αΠό 1.500 τιτλόι Παιδικών βιβλιών, Περισσότερα
αΠό 120 βραβεια... αναζητηστε τα Παιδικα βιβλια τών εκδόσεών
Πατακη σε όλα τα βιβλιόΠώλεια... βόηθηστε καθε Παιδι να
ανακαλύψει τα βιβλια εκεινα Πόύ θα τόύ αλλαξόύν τη ζώη!
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Διαβάζω
!
γιατί διασκεδάζω
Λίνκολν Πιρς

Ο ΜεγάλΟς Νειτ
Ο Νέιτ δεν είναι
ένα τυπικό εκτάκι. Είναι
φτιαγμένος για ΜΕΓΑΛΑ
πράγματα αυτός...
«Μιλάμε για τρελό γέλιο.
Ο Μεγάλος Νέιτ "τα σπάει"!»
Τζεφ Κίνυ, Το ημερολόγιο
ενός σπασίκλα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΕ 6 ΒΙΒΛΙΑ!
Aπό 8 ετών • BKM 9497 NEO
BKM 8894 / 9025 • ΣεΛΙΔεΣ 232 • ΤΙμή 8,90 € ο κάθε τίτλος

Ο Μεγάλος Νέιτ φλιπάρει!

O Mεγάλος Νέιτ τα δίνει
όλα!

Μεγάλο ξεφάντωμα με
τον Μεγάλο Νέιτ

ΣΚΕΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΕΠΕ

Στέφαν Πάστις

τίμμυ Φιάσκο
τα λάθη είναι ανθρώπινα

Νο 1 γραφείο ερευνών της πόλης.

Ο Τίμμυ είναι ένας
ντετέκτιβ που μπορεί
να αναλάβει κάθε άλυτο
μυστήριο - και να το κάνει
ακόμα πιο μυστηριώδες!

Τίμμυ Φιάσκο

Μάλλον του νομού.
Ίσως της χώρας.

Ιδρυτής, πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Σκέτο

πολική αρκούδα συνεργάτης

γυημένη
(Προσοχή! Εγ κανένα
επιτυχία χωρίςΟ)
ΦΙΑΣΚ
Aπό 8 ετών • BKM 9055 • ΣεΛΙΔεΣ 304 • ΤΙμή10,70 € NEO

Ντάγκμαρ Γκάισλερ

Η αγαπημένη του είναι
πηγή μπελάδων. Η έφηβη
αδελφή του ξεχνάει ότι
υπάρχει άλλος στο σπίτι.
Μια παρέα ενοχλητικών
τύπων δεν τον αφήνουν
σε ησυχία...
Ο Λούης έχει μπλεξίματα,
αλλά θα τη βρει την άκρη.
Αρκεί, βέβαια, να μη χάσει
την ψυχραιμία του.
Και φυσικά να μη γελάσει
κανείς...

Ο λΟύης κάι τά
κάρτΟύΝ
Ψυχραιμία, παιδιά!
Έτσι και γελάσει κανείς...

Aπό 8 ετών • BKM 8820 • ΣεΛΙΔεΣ 152 • ΤΙμή 7,90 € NEO
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BKM 9067 • ΣεΛΙΔεΣ 160 NEO

7/4/14 3:21 μ.μ.

διαβάζω
!
γιατί διασκεδάζω
λόρεν Τσάιλντ

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

ρόΥΜΠΥ ρΕΝτΦόρτ
κοίτα με στα μάτια
Πάρε την τελευταία σου
ανάσα

«O ΠαΝικόσ ΜΠΛόκαρ
Ει
τό ΜΥαΛό».

καΝόΝασ Νο19 τησ ρό
ΥΜΠΥ
ρΕΝτΦόρτ

Aπό 9 ετών • BKM 8723 • ΣελΙΔεΣ 400 • ΤΙμή 15,40 €

BKM 9093 • ΣελΙΔεΣ 408 NEO

«Αυτό που μου αρέσει στα
βιβλία της Ρούμπυ Ρέντφορτ
είναι ότι έχουν μεγάλη αγωνία
κι ότι δυσκολεύεσαι να
φανταστείς πώς θα καταφέρει
να ξεγλιστρήσει η Ρούμπυ
από την πολύ επικίνδυνη
κατάσταση στην όποια
βρίσκεται πάντοτε μπλεγμένη».
Κλάρις Μπιν
(η Νο 1 φαν της Ρούμπυ!)

Φρανσουάζ μπουσέ

το βιβλίο που θα σε κάνει
να αγαπήσεις τα βιβλία

το βιβλίο που σου εξηγεί
τα πάντα για τους γονείς

(ακόμα κι αν δε σου αρέσει
καθόλου να διαβάζεις)

(γιατί σε βάζουν να τρως
σπανακόρυζο και άλλα τέτοια)

Ένα εκατομμύριο αληθινοί,
αστείοι και θεότρελοι λόγοι
για να καταβροχθίζεις τόνους
βιβλίων σ’ όλη σου τη ζωή δίχως
να παίρνεις ούτε γραμμάριο!

Ανακάλυψε επιτέλους γιατί οι γονείς
σου είναι μοναδικά πλάσματα. Θα
καταλάβεις ότι, ακόμα κι όταν σε
πρήζουν, το κάνουν για το καλό σου!

BKM 9054 • ΣελΙΔεΣ 112 • ΤΙμή 9,50 € NEO

Aπό 8 ετών • BKM 8477 • ΣελΙΔεΣ 112 • ΤΙμή 9,50 €

Xρήστος Mπουλώτης
εικ.: Φωτεινή Tίκκου

Αλεξάνδρα Κ*
Eικ.: Πέτρος Χριστούλιας

OYΦ! Oι απίθανες ιστορίες
του Άρη

Πεταλουδόνειρα
Τι θα έκανες αν ξυπνούσες
ένα πρωί και ανακάλυπτες ότι
έχεις χάσει το μοναδικό σου
ταλέντο; Και ότι στη θέση του
έχεις πια ένα άλλο ταλέντο,
τελείως άχρηστο;
Τι θα έκανες αν ξυπνούσες στη
ζωή κάποιου άλλου;
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο

Αμέτρητες οι ιστορίες του Άρη και
απίθανες! Γιατί ο Άρης είναι και
δεν είναι σαν όλα τ’ άλλα παιδιά.
Μπαίνει στις ίδιες περιπέτειες
με τον Σπάιντερμαν, κάνει
πλάκες με τη δυσλεξία του. Και
ξέρει ο Άρης πώς γεννιούνται
τα παιδιά κι είναι άφταστος στα
ταχυδακτυλουργικά. Κι όταν
μεγαλώσει, θέλει να γίνει... παιδί.
Aπό 8 ετών • BKM 8457 • ΣελΙΔεΣ 160 • ΤΙμή 11,50 €
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Aπό 8 ετών • BKM 8895 • ΣελΙΔεΣ 160 • ΤΙμή 9,70 €

3/4/14 4:27 μ.μ.

Λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά
Χρήστος μπουλώτης
εικ.: Φωτεινή Στεφανίδη

Το κίτρινο λεωφορείο
για την πατρίδα
Το κίτρινο λεωφορείο του
κυρίου Στέφανου δεν ήταν ένα
συνηθισµένο λεωφορείο. Ενώ
ταξίδευε εδώ, έβλεπες απ’ τα
παράθυρά του τους τόπους
που λαχταρούσε η καρδιά σου.
Έτσι, πήρε ο κύριος Στέφανος
τη µεγάλη απόφαση να ταξιδεύει
µε το λεωφορείο του παιδιά
µεταναστών στις πατρίδες τους.
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο

Aγαθή Δημητρούκα
εικ.: Ανδρομάχη Γιαννοπούλου

Οι Μαγκουράτοι
Ο Σίλβιο Μαγκουράτι ήρθε στην
Ελλάδα για να πολεµήσει,
όµως ο έρωτας του άλλαξε τα
σχέδια... και κατάλαβε πως
όλοι µπορούµε να πετύχουµε,
µε αγώνα, δίχως να ξεχνάµε
τον συνάνθρωπό µας!
Και ενώ ο αναγνώστης θα µπει
συνεπαρµένος από την ωραία
πλοκή στη συναρπαστική ιστορία
των «Μαγκουράτων», θα βγει
µε γνώσεις γεωγραφίας και
ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας.

BKM 8238 • ΣελΙΔεΣ 56 • ΤΙμή 6,50 €

BKM 9070 • ΣελΙΔεΣ 48 • ΤΙμή 4,70 €

Διονύσης λεϊμονής
9+

μαρία Παπαγιάννη

Το δέκατο
έβδοµο κιβώτιο

Ως διά µαγείας

Καλοκαίρι στα Κύθηρα και ένα
µυστήριο άλυτο από χρόνια.
Καλοστηµένη περιπέτεια όπου
µια παρέα παιδιών ψάχνει να
βρει το 17ο κιβώτιο από τον
θησαυρό του Έλγιν.

BKM 9476 • ΣελΙΔεΣ 112 NEO

BKM 6201 • ΣελΙΔεΣ 224 • ΤΙμή 11,50 €

Η Εύα ξέρει καλά ότι η µαµά της, η
Μανταλένα, δεν είναι µια κανονική
µαµά. Έχει τα πιο κόκκινα µαλλιά
του κόσµου, µιλάει στα λουλούδια
και στα ζώα. Η Μανταλένα τιµωρεί
τους Κακούς µε Ανάποδες Ευχές.
H Εύα θ’ ανακαλύψει ότι στη ζωή
συµβαίνουν πολλά θαύµατα.
Καµιά φορά οι Ανάποδες Ευχές
πιάνουν, καµιά φορά πάλι πρέπει
να νικήσεις τους φόβους σου και
να ριχτείς στην περιπέτεια.
Βραβείο του Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου /
Βραβείο ∆ιαβάζω

Αγγελική Δαρλάση

1

Ονειροφύλακες Κρατικό Βραβείο
Οι Ονειροφύλακες και ο φάρος των ονείρων
Η Χώρα των Ονειροφυλάκων πολιορκείται από αόρατους εχθρούς
κι οι Ονειροφύλακες, που µετρούν αποτυχηµένες πτήσεις στο
Ονειροδρόµιο, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αγωνιστούν
ενάντια στοv Φόβο και σε ό,τι σκοτώνει τα όνειρα.

Μια συναρπαστική, αλληγορική ιστορία για το δικαίωμα
στη διαφορετικότητα και στο όνειρο.
«Το δεύτερο βιβλίο συνεχίζει το μικρό αριστούργημα που
υπήρξαν οι πρώτοι “Ονειροφύλακες”».
Μαρία Τοπάλη, Η Καθημερινή
BKM 5099 • ΣελΙΔεΣ 184 • ΤΙμή 9,20 €
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BKM 8855 • ΣελΙΔεΣ 272 • ΤΙμή 12,70 €

7/4/14 3:18 μ.μ.

Λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά
μάικλ Παρτ

Λίο Μέσσι

μια ζωή σαν παραμύθι
Η συναρπαστική πορεία του
εκπληκτικού ποδοσφαιριστή
Λίο Μέσσι από τις
φτωχογειτονιές του Ροζάριο
μέχρι το πρώτο του γκολ με
την Μπαρτσελόνα. Η ιστορία
ενός παιδιού που πιστεύει στον
εαυτό του, ένα καλογραμμένο
χρονικό του ταλέντου, της
πίστης και της επιμονής που
οδήγησαν τον πιτσιρικά από την
Αργεντινή στην κορυφή.

λίνα λυχναρά

το μυστικό του παλιού
αρχοντικού
Δυνατό αστυνομικό
μυθιστόρημα για εφήβους από
τη «μετρ» του είδους, με έναν
έφηβο ήρωα που κερδίζει
αμέσως τον αναγνώστη.
Ασταμάτητη δράση, συνεχείς
ανατροπές και αναπάντεχο
τέλος που αφήνει (σχεδόν)
έκπληκτο ακόμα και τον
αστυνόμο Ζαφείρη!

BKM 9495 • ΣελΙΔεΣ 144 NEO

BKM 8758 • ΣελΙΔεΣ 168 • ΤΙμή 8,90 €

Τζέιμς Πάτερσον,
Κρις Τέμπετς

γυμνάσιο - Χειρότερα δε
γίνεται!
γυμνάσιο - Βγάλτε με
από δω!

Αν πάτε Γυμνάσιο ή
βρεθείτε σύντομα εκεί,
το βιβλίο αυτό θα σας
βοηθήσει να επιβιώσετε.
Εκτός απ’ αυτό, θα σας
κάνει και να ξεραθείτε
στα γέλια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Υπό έκδοση:

γυμνάσιο - ό αδερφός
μου είναι ο μεγαλύτερος
αρχιψεύταρος

12+

BKM 8443 • ΣελΙΔεΣ 128 • ΤΙμή 8,00 €
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BKM 8821 • ΣελΙΔεΣ 288 • ΤΙμή 11,50 €

BKM 9101 • ΣελΙΔεΣ 272 • ΤΙμή 11,50 € NEO

Φίλιππος μανδηλαράς

Τζέιμς Πρέλλερ

Zωή σαν ασανσέρ

θεατής... ή το επόμενο θύμα;

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι
συναντιούνται με τον πιο
παράδοξο τρόπο την τελευταία
βροχερή μέρα της άνοιξης. Η
συνάντησή τους δε θα διαρκέσει
πάνω από δύο λεπτά, αλλά θα
τους αφήσει διψασμένους για
συνέχεια. Έρωτας; Απελπισία; Θα
δείξει. Αρκεί να ξαναβρεθούν...
Ένα τρυφερό μυθιστόρημα
που έχει για φόντο μια παρέα
αγανακτισμένων νέων και,
βέβαια, μια κοινωνία που ψάχνει
τον προσανατολισμό της.
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο

Σπάσε τη σιωπή! Πάψε να
είσαι θεατής. Δράσε!
Ο Έρικ είναι καινούριος στην πόλη
αλλά και στο σχολείο. Μια μέρα
γνωρίζει τον Γκρίφιν, έναν πολύ
κουλ και δημοφιλή συμμαθητή
του που πάντοτε περιστοιχίζεται
από τη συμμορία του. Ο Έρικ
βλέπει τη βία και τον εκφοβισμό
που ασκεί η συμμορία του Γκρίφιν,
αλλά προτιμάει να μένει σιωπηλός
θεατής. Φοβάται μη γίνει κι αυτός
θύμα τους. Κάποτε όμως ο Γκρίφιν
τον προκαλεί. Και τότε ο Έρικ θα
σπάσει τη σιωπή…

BKM 9099 • ΣελΙΔεΣ 200 • ΤΙμή 9,70 € NEO

3/4/14 4:27 μ.μ.

Λογοτεχνία για νέους
λίτσα Ψαραύτη

Ποτέ, μα ποτέ ξανά...
Όταν η οικονομική κρίση
χτυπάει την οικογένειά της,
η Ηλέκτρα ζει τη μεγάλη
ανατροπή. Ο πατέρας βυθίζεται
στην απόγνωση, ο αδελφός
της μπλέκει με τους νεοναζί.
Αχτίδα φωτός η φίλη της η
Ερατώ κι ένας νέος με τον οποίο
γνωρίστηκαν στο facebook.
Η γνωριμία αυτή όμως
θα έχει οδυνηρή εξέλιξη
για την Ηλέκτρα.

Aπό 11 ετών • BKM 9506 • ΣελΙΔεΣ 152 NEO

ελένη Σαραντίτη

Η Χαρούλα
στους εφτά ουρανούς
Η Χαρούλα, μαθήτρια της
Β' Λυκείου, βρίσκεται ξάφνου στη
Λακωνία, φιλοξενούμενη μιας
φιλικής οικογένειας. Ο ναυτικός
πατέρας της, η μητέρα της κι ο
μικρός αδελφός της είναι όμηροι
Σομαλών πειρατών, μαζί με το
εικοσιπενταμελές πλήρωμα του
πλοίου με το οποίο ταξίδευαν.
Ο σκοπός των πειρατών είναι
τα λύτρα...
Βραβείο του Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Aπό 13 ετών • BKM 8901 • ΣελΙΔεΣ 160 • ΤΙμή 8,90 €

λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Στη σκιά της πράσινης
βασίλισσας

Αμίλητη αγάπη
Τρεις έφηβοι –ο Θέμης, η
Όλγα, η Ειρήνη–, τρεις φίλοι
με διαφορετικούς χαρακτήρες,
διαφορετικές ανάγκες και
προσδοκίες, γίνονται μια
«αχώριστη τριάδα» για
ν’ αντιμετωπίσουν τη βία που
προκαλεί στον περίγυρό τους
ο σχολικός εκφοβισμός και ο
νεοναζισμός. Οι προσπάθειές
τους θα φέρουν αποτέλεσμα, τι
θα γίνει όμως με κάποια δικά
τους αισθήματα που τα κρύβουν
και δε μιλούν γι’ αυτά;

Στη σκιά μιας χιλιόχρονης
βελανιδιάς, της «πράσινης
βασίλισσας», εκτυλίσσεται μια
παράξενη σύγχρονη ιστορία.
Δυο έφηβοι, η Έλλη και ο
Μίλτος, εμπλέκονται στην
εξέλιξή της προσπαθώντας
να βρουν λύση αλλά και να
ξεδιαλύνουν τα προσωπικά τους
αισθήματα.
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο
Aπό 15 ετών • BKM 9503 • ΣελΙΔεΣ 152 NEO

Aπό 15 ετών • BKM 8489 • ΣελΙΔεΣ 248 • ΤΙμή 12,90 €

Ζωρζ Σαρή

Η αγαπημένη συγγραφέας
μικρών και μεγάλων
«Όσον αφορά τις δικές μου
αξίες, πάνω απ’ όλα είναι
η ελευθερία μου και η
αξιοπρέπειά μου. Και η φιλία.
Να νιώθω ελεύθερη και να
είμαι όρθια».
Ζ.Σ.
Aπό 12 ετών • BKM 4991 • ΣελΙΔεΣ 160 • ΤΙμή 10,50 €
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Aπό 10 ετών • BKM 0679 • ΣελΙΔεΣ 152 • ΤΙμή 8,50 €

Aπό 12 ετών • BKM 0680 • ΣελΙΔεΣ 144 • ΤΙμή 8,50 €

7/4/14 2:07 μ.μ.

Λογοτεχνία για νέους
Πολυχρόνης Κουτσάκης

καιρός για ήρωες
Ο Γιώργος Δάντης είναι 16
χρονών και τρελά ερωτευμένος
με μια κοπέλα που φαίνεται να
αγνοεί την ύπαρξή του. Οι γονείς
του δεν έχουν χρόνο γι’ αυτόν, η
χώρα γύρω του καταρρέει από
την κρίση, αλλά τα πραγματικά
προβλήματα δεν έχουν αρχίσει
ακόμα...

Ένα αστυνομικό
μυθιστόρημα με χιούμορ
και καταιγιστικούς ρυθμούς
που ΔΕ Σ' ΑφΗΝΕΙ ΝΑ
ΤΟ ΑφΗΣΕΙΣ!

Στέλλα Κάσδαγλη

Ήθελα μόνο να χωρέσω
Η Ζωή είναι 15 χρονών και
καθόλου έτοιμη για το Λύκειο,
για την αλλαγή σχολείου, για
τις αλλαγές στο σώμα της,
για τις αλλαγές γενικώς. Στην
προσπάθειά της να ταιριάξει,
επιχειρεί να γίνει αυτό που όλοι
θεωρούν όμορφο, ακόμα κι αν
έτσι ρισκάρει να χάσει τον ίδιο
της τον εαυτό.

Ήθελα μόνο να χωρέσω,
να ταιριάξω, να είμαι
τέλεια, με οποιοδήποτε
κόστος. Όχι πια!

Aπό 15 ετών • BKM 8898 • ΣελΙΔεΣ 328 • ΤΙμή 11,90 €

Aπό 15 ετών • BKM 9152 • ΣελΙΔεΣ 296 • ΤΙμή 11,70 €

Τζέννυ Χαν

το καλοκαίρι που ξύπνησα
όμορφη / Χωρίς εσένα δεν
υπάρχει καλοκαίρι / θα
έχουμε πάντα το δικό μας
καλοκαίρι
Η Μπέλι μετράει τη ζωή της
με καλοκαίρια. Οτιδήποτε
όμορφο, οτιδήποτε μαγικό
συμβαίνει στη ζωή της
γίνεται το καλοκαίρι. Αυτό το
καλοκαίρι, όμως, όλα αλλάζουν.
Το τέλος της τριλογίας «του
καλοκαιριού» που έχει
χαρακτηριστεί από πολλά
κορίτσια ως τα ωραιότερα
βιβλία που διάβασαν ποτέ!

Aπό 15 ετών • BKM 7714 • ΣελΙΔεΣ 248 • ΤΙμή 12,17 € / BKM 9044 • ΣελΙΔεΣ 280 • ΤΙμή 11,90 € NEO / BKM 9045 • ΣελΙΔεΣ 320 NEO

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου

σελίδες ενός έφηβου
χειμώνα
Μετά τον αιφνίδιο χαμό του
πατέρα της, στα δέκατα έκτα
γενέθλιά της η Τζένη βλέπει τη
μέχρι τότε ανέμελη ζωή της να
αλλάζει ριζικά. Η ίδια προτιμά να
γράφει τις σκέψεις της παρά να
τις φανερώνει. Ένα μυθιστόρημα
για τη δύσκολη εφηβεία, αλλά
και τη δύναμη της ποίησης και
της λογοτεχνίας.
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο
Aπό 15 ετών • BKM 7977 • ΣελΙΔεΣ 248 • ΤΙμή 11,90 €
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Αγγελική Δαρλάση

Με λένε... σύννεφο

ή όι άγραφες σελίδες μιας
Νεφέλης
Η καθημερινότητα της Νεφέλης
κομμάτια: φιλία, προδοσία,
έρωτας, υποκρισία, βία...
Αν ήταν συγγραφέας, αυτό το
βιβλίο θα μπορούσε να το είχε
γράψει εκείνη.
Υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο

Aπό 15 ετών • BKM 8444 • ΣελΙΔεΣ 136 • ΤΙμή 8,20 €

3/4/14 4:27 μ.μ.

Μυθιστορήματα φαντασίας & περιπέτειας
μάνος Κοντολέων

Μανόλο και Μανολίτο
Ένας συγγραφέας
–ο Μανόλο– που του αρέσει
να περπατά στην ακροποταμιά.
Ένα αγόρι –ο Μανολίτο– που
όλο θέλει να ρωτά. Κι ένα λευκό
σκυλί που το φωνάζουν Νύχτα.

Η σχέση δύο γενεών
μέσα σε ένα βιβλίο
μυστηρίου, αγάπης και
οικολογικής συνείδησης.

Σώτη Τριανταφύλλου

η Μαριόν στ© ασημένια
νησιά και στα κόκκινα
δάση
Ένα παραμύθι με ξωτικά, νάνους,
γίγαντες, θαλάσσια κήτη και ζώα
που δεν είναι ούτε θαλάσσια ούτε
κήτη. Είναι ένα μαγικό ταξίδι στον
κόσμο, όπου κανένας δεν μπορεί
ποτέ να χαθεί, αφού όλοι οι
δρόμοι οδηγούν κάπου κι έπειτα
κάπου αλλού: ένα ταξίδι στους
μύθους, στα βιβλία, στα όνειρα
και στη Μέση της Γης, εκεί που το
καλοκαίρι διαρκεί για πάντα.
Aπό 11 ετών • BKM 9291 • ΣελΙΔεΣ 192 • ΤΙμή 8,50 €

Aπό 10 ετών • BKM 8902 • ΣελΙΔεΣ 120 • ΤΙμή 7,50 €

Κόλιν μελόυ, εικ.: Κάρσον Έλλις
Eτοιμάζεται:

κάτω από το αγριόδασος

τα ΧρόΝικα τόΥ αγριόδασόΥσ
αγριόδασος
Όταν ένα σμήνος κοράκια απάγουν τον μικρό αδελφό της Πρου και
χάνονται στο Αγριόδασος που περιβάλλει την πόλη, η Πρου αποφασίζει
να πάει εκεί για να τον φέρει, παρέα με τον φίλο της, τον Κέρτις.

«Το Αγριόδασος είναι τυλιγμένο σ’ ένα άρωμα παραμυθιού.
Αυτό δεν το εμποδίζει να μιλάει για πολεμικές συγκρούσεις,
για μάχες, για προδοσίες και θανάτους. Όταν όμως το χιούμορ
και το σασπένς περισσεύει κι έχεις και δυο αξιαγάπητους
ήρωες, τότε μπορείς να μιλάς για ένα μικρό αριστούργημα».
Αργυρώ Πιπίνη, μεταφράστια, συγγραφέας
«Το βιβλίο αυτό μοιάζει με το άγριο, παράξενο δάσος που
περιγράφει. Νιώθεις τον κίνδυνο και την αγωνία, νιώθεις ότι
θα σου συμβούν πράγματα τόσο τρομακτικά, που ο κόσμος
δεν έχει ξαναδεί. Όταν μπήκα, δεν ήθελα να ξαναβγώ».
Λέμονι Σνίκετ, συγγραφέας

Aπό 10 ετών • BKM 9059 • ΣελΙΔεΣ 600 • ΤΙμή 17,90 €

κόμικς
Μια σύγχρονη ματιά
στα αριστουργήματα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας σε
καλοδουλεμένες αποδόσεις,
με την υπογραφή των πιο
σύγχρονων εικονογράφων.
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Κάρολος Ντίκενς

Ρόμπερτ λούις Στίβενσον

Αλέξανδρος Δουμάς

Όλιβερ τουίστ

το νησί των θησαυρών

όι τρεις σωματοφύλακες

Aπό 10 ετών • BKM 8013 • ΣελΙΔεΣ 240 • ΤΙμή 23,90 €

Aπό 10 ετών • BKM 8015 • ΣελΙΔεΣ 148 • ΤΙμή 18,70 € NEO

Aπό 12 ετών • BKM 8014 • ΣελΙΔεΣ 200 • ΤΙμή 19,90 €

3/4/14 4:27 μ.μ.

Μυθιστορήματα φαντασίας & περιπέτειας
Marissa Meyer

Η ΤεΤραλογία ΤΗς ςελΗνΗς
1. ςίντερ
2. ςκάρλετ
Επειδή, ακόμα και στο μέλλον, οι ιστορίες θα ξεκινούν
με το «Μια φορά κι έναν καιρό…»
Η Σίντερ είναι η πιο προικισμένη μηχανικός του Νέου Πεκίνου,
αλλά έχει την ατυχία να ζει με μια τυραννική μητριά και δύο
αδελφές. Επιπλέον είναι σάιμποργκ - πολίτης β' κατηγορίας
δηλαδή.
Στη Γαλλία, η Σκάρλετ Μπενουά αναζητεί τη γιαγιά της
ώσπου συναντά τον Γουλφ, έναν μαχητή των δρόμων...
Τα πεπρωμένα της Σίντερ και της Σκάρλετ συγκλίνουν...
Aπό 12 ετών • BKM 8824 • ΣελΙΔεΣ 488 • ΤΙμή 15,70 €

Aπό 12 ετών • BKM 9062 • ΣελΙΔεΣ 552 • ΤΙμή 16,90 €

Ρικ Ρίορνταν

Τα χρονίκα Των κειν
1. Η κόκκινη πυραμίδα
2. O πύρινος θρόνος
3. Η σκιά του ερπετού
Aπό τον συγγραφέα του «Ο Πέρσι
Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» και του
1ου βιβλίου της σειράς «Τα 39
Στοιχεία».

«Νεαροί πρωταγωνιστές με
μαγικές δυνάμεις που δε
φαντάζονταν ότι διαθέτουν,
καταιγιστική δράση,
αγωνία, διαρκείς ανατροπές
αλλά και μια πανέξυπνη
χιουμοριστική γραφή».
Booklist

Aπό 10 ετών • BKM 8740 • ΣελΙΔεΣ 648 • ΤΙμή 18,50 €

Aπό 10 ετών • BKM 9063 • ΣελΙΔεΣ 560 • ΤΙμή 17,60 €

Aπό 10 ετών • BKM 9097 • ΣελΙΔεΣ 520 • ΤΙμή16,50 € NEO

μάικλ Σπράντλιν

ο Μίκρος ναιΤΗς
1. Προστάτης του Άγιου
Δισκοπότηρου
2. ςτα χνάρια της μοίρας
3. Το πεπρωμένο ενός
ορφανού
Μέσα σε μια νυχτιά ο Τριστάνος
γίνεται ακόλουθος του σερ Τόμας,
ενός από τους γενναιότερους
ιππότες. Bρίσκεται όμως
μπλεγμένος σε μια ίντριγκα,
βαθύτερα απ’ όσο θα φανταζόταν
κανείς για ένα απλό αγόρι.
Aπό 10 ετών • BKM 7170 • ΣελΙΔεΣ 352 • ΤΙμή 15,72 €
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Aπό 10 ετών • BKM 7771 • ΣελΙΔεΣ 320 • ΤΙμή 14,70 €

Aπό 10 ετών • BKM 8812 • ΣελΙΔεΣ 368 • ΤΙμή14,30 € NEO

7/4/14 3:26 μ.μ.

ς χώρος
O δικός μαwww.i-read.i-teen.gr
και στο !
Ρικ Γιάνσεϋ

Το 5 κύμα
ο

Ξέρουν πώς σκεφτόμαστε.
Ξέρουν πώς να μας
σκοτώσουν.
Μας έχουν πάρει όλα αυτά
για τα οποία αξίζει να ζούμε.
Τώρα έχουν έρθει για να
πάρουν αυτά για τα οποία
αξίζει να πεθάνουμε.

Αντιγόνη Σιώμου

Η κοιλάδα
Ένα καλοστημένο μυθιστόρημα
φαντασίας αλλά κι ένας ύμνος
στη φιλία, γραμμένος από
μια εικοσάχρονη
στο ξεκίνημα της συγγραφικής
της σταδιοδρομίας.

Μια φρέσκια, ειλικρινής
και γοητευτική φωνή στον
χώρο του μυθιστορήματος
φαντασίας.

Aπό 15 ετών • BKM 9069 • ΣελΙΔεΣ 616 • ΤΙμή17,90 € NEO

Aπό 15 ετών • BKM 9492 • ΣελΙΔεΣ 448 • ΤΙμή15,40 € NEO

Μαύρη σειρά
Άγγελος και δαίμονας
Άγγελος και δαίμονας
2: Η εκδίκηση
Ετοιμάζεται:

Άγγελος και δαίμονας
3: Η απειλή

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.

Aπό 15 ετών • BKM 8231 • ΣελΙΔεΣ 512 • ΤΙμή 18,70 €

BKM 9200 • ΣελΙΔεΣ 632 • ΤΙμή 18,70 € NEO

Aμπιγκέιλ Γκιμπς

Αγνή Σιούλα

Σκοτεινή ηρωίδα

Έρχονται με την ομίχλη

Η 17χρονη Βάιολετ γίνεται
αυτόπτης μάρτυρας μιας άγριας
δολοφονίας 30 ανθρώπων και
απάγεται από τους δολοφόνουςβαμπίρ. Αρχίζει να εισχωρεί στον
σκοτεινό, άχρονο κόσμο τους που
είναι γεμάτος από αίμα, έρωτα,
συνωμοσίες. Εκεί η Βάιολετ θα
συναντήσει τον σκοτεινό πρίγκιπα
Κάσπαρ Βαρν αλλά και τον
ευαίσθητο βρικόλακα Φάμπιαν.

Μέσα στο όνειρο ο
Κωνσταντίνος καλεί
την αδερφή του.
Το κάλεσμά του θυμίζει
τραγούδι, αλλά είναι
προειδοποίηση...
Τα δύο αδέρφια είναι μέρος
ενός σχεδίου που τους
υπερβαίνει.

Το ελληνικό βιβλίο
φαντασίας που θα σας
καθηλώσει!
Aπό 16 ετών • BKM 8825 • ΣελΙΔεΣ 728 • ΤΙμή 17,90 €

Aπό 14 ετών • BKM 9060 • ΣελΙΔεΣ 616 • ΤΙμή 17,90 €

Σχεδιασμός εντύπου: Εύη Καλλιονάκη - Εικαστικό εξωφύλλου της Λήδας Βαρβαρούση από το βιβλίο Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ... αχινό!

Laini Taylor

Μια φορά κι έναν καιρό
ένας άγγελος κι ένας
δαίμονας έπεσαν στα
δίχτυα της αγάπης
και τόλμησαν να
ονειρευτούν έναν κόσμο
απαλλαγμένο από
πολέμους.

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665,
ΦAΞ: 210.36.50.069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078 ΥΠΟΚATAΣΤΗΜΑ: KOPYTΣAΣ
(TEPMA ΠONTOY - ΠEPIOXH B’ KTEO), 570 09 KAΛOXΩPI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ΦΑΞ: 2310.70.63.55
Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr
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