το

αλφαβητάρι
της παιδικής και της εφηβικής
λογοτεχνίας από τις εκδόσεις
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

(Ο) Άνθρωπος φωτιά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΤΣΑΡΌΣ

Αα

Τρεις νέοι που ωριμάζουν μέσα από τη σύγκρουση
με το παρελθόν και το μέλλον.
Το τέλος της αθωότητας μέσα σ’ ένα καλοκαίρι
που θα σημαδέψει τη ζωή τους.

12+

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018

Αόρατοι ρεπόρτερ
ΑΡΗΣ ΔΗΜΟΚΙΔΗΣ
Μια συναρπαστική σειρά πέντε βιβλίων
για τη δύναμη της αλήθειας, με ήρωες τους πιο
παράξενους και επιδέξιους ρεπόρτερ του κόσμου.

9+

(Ο) Βασιλιάς λύκος

Ββ

ΊΩΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΕΤΑ
Από τις πιο αγαπημένες «Μικρές καληνύχτες»,
ένα τρυφερό παραμύθι που θα σου μάθει πως τα
πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται.

3+

Γίνε πράκτορας
του πλανήτη

Γγ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
Είσαι έτοιμος να σώσεις τον κόσμο;
Ανάλαβε δράση τώρα και γίνε κι εσύ ακοίμητος
φρουρός του πλανήτη.

8+

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 2017

Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Δρόμο παίρνω,
δρόμο αφήνω

Δδ

ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΕΦΑΣ
Ένας δρόμος μικρός, νεογέννητος, που
ξεκινάει τη διαδρομή του με κέφι, όνειρα,
εκπλήξεις και τούμπες. Ένας δρόμος που στο
τέλος συγκινητικά κι ανθρώπινα μικραίνει.
Και βάζει τελεία στις ιστορίες του.

8+

ΚΡΑΤΙΚΌ ΒΡΑΒΕΊΟ 2016

(Ο) Ερωτευμένος

Εε

ΡΕΜΠΕΚΑ ΝΤΟΤΡΕΜΕΡ
Ο έρωτας μέσα από τα μάτια
των μικρών παιδιών, σ’ ένα απίθανο βιβλίο
με θεότρελους ήρωες και αριστουργηματική
εικονογράφηση.

4+

Ζητείται άλογο
για αμαζόνα

Ζζ

ΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ
Ένα βιβλίο για τα λάθη και τα απρόβλεπτα
της ζωής με αποκριάτικο περιεχόμενο!

7+
Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Η τελευταία
μαύρη γάτα

Ηη

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ
Η ιστορία ενός ανελέητου διωγμού,
ενός απελπισμένου έρωτα, μιας πικρής
προδοσίας: αυτή είναι η ιστορία της
τελευταίας μαύρης γάτας από τον «ποιητή
παραμυθιών» Ευγένιο Τριβιζά.

8+

(Ο) Θησαυρός
της ζούγκλας

Θθ

ΊΝΓΚΟ ΖΊΓΚΝΕΡ
Με τον μικρό δράκο Καρύδα δεν ξέρεις ποτέ
πού μπορείς να βρεθείς: στο διάστημα,
στον Βόρειο Πόλο, στην αρχαία Αίγυπτο,
στην Άγρια Δύση ή στη ζούγκλα
αναζητώντας θησαυρούς.

5+

Ιστορίες που
τις είπε ο πόλεμος

Ιι

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Η Ιστορία δεν είναι μόνο μάθημα!
Και ο Πόλεμος παρόλο που τον κατηγορούν
πως είναι άδικος, σκληρός πολύ,
και το χειρότερο ψεύτης, ξέρει να λέει
ιστορίες που μερικές φορές είναι καλύτερες
κι από τα παραμύθια.

8+
Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Κιλόμπο, ο βρόμικος
ελεφαντάκος

Κκ

ΔΑΦΝΗ ΒΛΟΥΜΙΔΗ
Μια καταπληκτική ιστορία
για τη μετανάστευση και τις ανθρώπινες
σχέσεις.

3+

Λαβύρινθος
και Μινώταυρος

Λλ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΣ
Τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας μιλούν
για τον εαυτό τους.
Μην τα φοβάσαι. Γνώρισέ τα!
Μια καινούρια ανάγνωση των αρχαίων
ελληνικών μύθων.

4+

Μμ

Μαύρο πρόβατο
στο Τέξας
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΣ
Δύο αγόρια 12 ετών αναμετρώνται με τους
φόβους και τις επιθυμίες τους. Και ο μόνος
τρόπος για να κερδίσουν είναι να μην
προδώσουν τα όνειρά τους.

10+ ΚΡΑΤΙΚΌ ΒΡΑΒΕΊΟ 2018
Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Ναι στη χαρά!

Νν

ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΛΑΡΚΣΟΝ
Χρησιμοποίησε τη δημιουργικότητά σου
για να διώξεις τα αρνητικά συναισθήματα
και να αντιμετωπίσεις με αισιοδοξία
ό,τι σε απασχολεί.

8+

(Το) Ξωτικό
και η χορεύτρια

Ξξ

ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
Ένα βιβλίο για την αναζήτηση των ονείρων
μας και για την ανακάλυψη πτυχών
του εαυτού μας.

3+

Όταν το σύμπαν
συνωμοτεί

Οο

ΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Όταν το σύμπαν συνωμοτεί… συνωμοτεί
υπέρ μας ή εναντίον μας;
Και ποιος το ορίζει;

10+

Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Πού κρύβονται
τα δικαιώματα;
ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ

Ππ

5+

Με αφορμή μια βόλτα στην πλατεία Συντάγματος
μαθαίνουμε τι είναι το Σύνταγμα, οι νόμοι και ποια
τα δικαιώματα των πολιτών.

Παραμύθια
από το τηλέφωνο
ΤΖΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ
Τα ξεκαρδιστικά παραμύθια ενός από τους
σπουδαιότερους συγγραφείς βιβλίων για παιδιά
του 20ού αιώνα, που έχει τιμηθεί με το βραβείο
Άντερσεν!

6+

(Ο) Ραφτάκος
των λέξεων

Ρρ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
Η πιο πολυδιαβασμένη «Μικρή καληνύχτα»
κρύβει μέσα της λέξεις που ζεσταίνουνε,
δροσίζουν κι ομορφαίνουν πιο πολύ
από όλα τα υλικά του κόσμου...

3+

Σας παρακαλώ,
μην το διαβάσετε

Σσς

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
Αν το διαβάσετε, μη φανερώσετε τα μυστικά του…
Μην πείτε σε κανέναν τι έβρισκαν έξω
από τα παράθυρά τους τα παιδιά ούτε οι γυναίκες
στις αυλές ούτε και ποιος κυκλοφορούσε
τις νύχτες δίχως να αφήνει ίχνη.

6+
Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Το αγόρι στο θεωρείο

Ττ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ
Μια ιστορία για την απώλεια, τον πόνο, την
προσφυγιά, αλλά και για την παρηγορητική
δύναµη της φαντασίας, της συµπόνιας
και της ανθρωπιάς, εµπνευσµένη από το
πραγµατικό συµβάν της εγκατάστασης
Μικρασιατών προσφύγων στο Δηµοτικό
Θέατρο Αθηνών, το 1922.

ΕΦΗΒΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018
12+ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ύποπτο γάλα
στο σούπερ μάρκετ

Υυ

ΓΙΡΓΚΕΝ ΜΠΑΝΣΕΡΟΥΣ
Το 27ο βιβλίο μιας αστυνομικής σειράς
για μικρούς αναγνώστες, με ήρωα τον
δημοφιλή ντετέκτιβ Κλουζ, ένα εννιάχρονο
αγόρι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τους ήρωες των κλασικών αστυνομικών
μυθιστορημάτων.

8+

Φτου ξελύπη

Φφ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥ
Μια ιστορία πείσματος και παιδικής
αξιοπρέπειας, με φτερά στην πλάτη και
σακίδιο στους ώμους, που ξορκίζει τη λύπη
με ένα «Φτου»!

10+
Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Χάος στο σχολείο

Χχ

ΟΥΛΡΙΚΕ ΡΑΪΛΑΝΣ
Αν βλέπεις παντού μυστήρια και υπόπτους,
πρέπει επειγόντως να γνωρίσεις και να
διαβάσεις τις περιπέτειες της δαιμόνιας
Πένι Πέπερ, ενός κοριτσιού που το όνειρό
της είναι να γίνει ντετέκτιβ.

9+

(Ο) Ψεύτης παππούς

Ψψ

ΑΛΚΗ ΖΕΗ
Τι αλήθειες μπορεί να κρύβουν τα ψέματα;
Μια από τις πολυαγαπημένες
και πολυδιαβασμένες ιστορίες της Άλκης
Ζέη που αξίζει μια θέση στη βιβλιοθήκη
και στην καρδιά μας.

10+

(Το) Ωραιότερο
χριστουγεννιάτικο
στολίδι

Ωω

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

6+

Αυτή είναι η ιστορία ενός ξεχωριστού
χριστουγεννιάτικου στολιδιού, η ιστορία
ενός αγοριού, η ιστορία μιας μικρής
εκεχειρίας σ’ έναν μεγάλο πόλεμο...

Όταν τα διαβάσεις, γράψε τις εντυπώσεις σου ώστε να έχεις ένα ωραίο αναμνηστικό από τα μαθητικά σου χρόνια.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Ένα αλλιώτικο αλφαβητάρι με προτάσεις βιβλίων
από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Εδώ θα βρεις, από το Α ως το Ω,
βιβλία που αξίζει να έχεις στη βιβλιοθήκη σου.
Ξεκίνα από όποιο γράμμα σου αρέσει αναλόγως με την ηλικία σου και
γράψε τις εντυπώσεις σου όταν το διαβάσεις.
Αναζήτησε και τα υπόλοιπα βιβλία των συγγραφέων που ξεχώρισες.
Καλωσήρθες στον συναρπαστικό κόσμο της ανάγνωσης!

