
Απνθιεηζηηθά    γηα    βηβιηόθηινπο…  θαη    κε!!! 
 
 

Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σθύδξαο «Λεόληηνο Σηδεξόπνπινο» αλνίγεη ηελ 
όξεμε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα δηάβαζκα…! 

 
Κη απηό γηαηί ν ρώξνο εκπλέεη θαη «πλέεη» έλαλ θξέζθν άλεκν αλάγλσζεο θαη αλαδήηεζεο, ζε 
δξόκνπο ινγνηερληθνύο θαη πνηεηηθνύο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζε 
πνιιά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο, ηόζν γηα ηνπο κηθξνύο όζν θαη 
γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θίινπο ηεο. 

 
 
 
 

Οι προτάσεις μας για το μήνα Νοέμβριο 2018: 
 
 

 

Δλήιηθεο 
 

   Η ςπρή ηνπ πέηξηλνπ ζπηηηνύ 
                          Παληαδή Φαλή 
                                 Διιεληθό κπζηζηόξεκα 
                                 Δθδόζεηο Ψπρνγηόο 
 
   Ζ Έιελα, ζπξσγκέλε από κηαλ αλεμήγεηε παξόξκεζε, εγθαηαιείπεη κηα ιακπξή 
θαξηέξα ζηελ Ακεξηθή θαη εγθαζίζηαηαη ζηελ Διιάδα γηα λα θάλεη κηα λέα αξρή. Ζ ίδηα 
αλεμήγεηε παξόξκεζε ηελ νδεγεί ζηε καγεπηηθή Μνλεκβαζηά όπνπ γλσξίδεηαη κε ηνλ 
Μάλν, ηδηνθηήηε ελόο παιηνύ αξρνληηθνύ. Από ηελ πξώηε ζηηγκή, νη δύν λένη έρνπλ 
ηελ εληύπσζε όηη θάηη αδηόξαην ηνπο ζπλδέεη, ιεο θαη κηα αύξα από ηα παιηά 
δηαρέεηαη ζην αξρνληηθό θαη ηνπο θαηαθιύδεη. 
   ύληνκα αξρίδεη λα ηνπο επηζθέπηεηαη ζηνλ ύπλν ηνπο κηα γιπθηά γπλαηθεία 
παξνπζία θα ηα όλεηξά ηνπο, κ’ έλαλ κπζηεξηώδε ηξόπν, απνηεινύλ ηζηνξίεο πνπ 
αιιεινζπκπιεξώλνληαη. Καη ηόηε, αξρίδνπλ λα καληεύνπλ όηη ε βαζηά ζρέζε ηνπο 
εθηόο από κέιινλ έρεη θαη παξειζόλ.  
   Πώο είλαη δπλαηόλ δύν άλζξσπνη λα βιέπνπλ ην ίδην όλεηξν; Πνηεο καγηθέο 
ρξνληθέο δηαδξνκέο θέξλνπλ ζηε δσή ηνπο απηή ηε γπλαίθα; Πνηα αόξαηα λήκαηα 
ζπλδένπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε θαηαζηάζεηο θαη πξόζσπα πνπ έδεζαλ αηώλεο πξηλ, 
ηόηε πνπ ε Μνλεκβαζηά βξηζθόηαλ ζην απόγεην ηεο δόμαο ηεο; 
 

Έλαο κεγάινο έξσηα πνπ δηαζρίδεη ηνλ ρξόλν κέρξη λα βξεη δηθαίσζε. 
Έλα παηδί πνπ ην δηεθδηθνύλ δύν καλάδεο. 

Μηα ηξαπκαηηθή απώιεηα θη έλαο ύκλνο ζηε κεηξηθή αγάπε πνπ πξνζηαηεύεη θαη πέξα από ηνλ 
ηάθν. 



 
 
 
 

 
 

   Η γθξίδα πέηξα  
                                   Μεγαπάλνπ   Ακαιία 
                                   Διιεληθό κπζηζηόξεκα 
                                   Δθδόζεηο Libro 

 
 

- Οη αζηπλνκηθνί ήξζαλ θαη πήξαλ ηνλ παηέξα, είπε ν Νηίλν ζηνλ παππνύ ηνπ 
ρσξίο λα δαθξύζεη. Γε κε άθεζαλ λα θάλσ θάηη, πξόζζεζε θαη ηνπ έδεημε κηα 
γθξίδα πέηα πνπ θξαηνύζε ζηε  ρνύθηα ηνπ. 

Απηή ηελ πέηξα, ηελ είρε ζεθώζεη από ηελ απιή γηα λα ρηππήζεη ζηνπο αζηπλνκηθνύο 
ηελ ώξα πνπ έβγαδαλ ην παηέξα ηνπ ζην δξόκν, αιιά ε γηαγηά ηνπ ηνλ είρε αξπάμεη 
θαη ηνλ είρε ζθίμεη πάλσ ζην θνξκί ηεο γηα λα ηνλ απνηξέςεη. 
 
… Πξηλ από δεθαηέζζεξα ρξόληα, νρηώ κήλεο θαη είθνζη εθηά εκέξεο είραλ γίλεη όια 
απηά θαη ηελ γθξίδα πέηξα πνπ είρε ζεθώζεη ηόηε ηε θύιαγε πάληα θάησ από ην 
καμηιάξη ηνπ, αθνύ ράξαμε πάλσ ηεο ην πξώην γξάκκα ηνπ επίζεηνύ ηνπο. Καη δελ ην 
είρε ραξάμεη ζη’ αιβαληθά κα ζηα ειιεληθά, όπσο ηνπ άξεζε ηνπ παηέξα ηνπ λα ην 
γξάθεη. 
   

 
 
 

 Κξήηε κνπ 
                            Altinsay Saba 
                            Σνπξθηθό κπζηζηόξεκα 
                            Δθδόζεηο Κέδξνο 



 
   Ο Ηκπξαήκ Γηακαξθακάθεο ζα δεη ηνλ θόζκν λα αιιάδεη δξακαηηθά. Σαξαρέο, 
εμεγέξζεηο, Βαιθαληθνί πόιεκνη θαη αληαιιαγέο πιεζπζκώλ. Ο πόλνο ηνπ μεξηδσκνύ, 
ηεο πξνζθπγηάο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 
   Ζ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία ζα παξαζπξζεί ζηε δίλε ησλ θαηξώλ. Δξσηεπκέλνο κε 
ηελ όκνξθε Σδεκηιέ, ζα ηελ παληξεπηεί θαη ζα ηε ράζεη ζηε γέλλα ηεο θόξεο ηνπο. Ζ 
δσή ηνπ ζα αλαηξαπεί. Κάηη όκσο ζα ηνλ πνλάεη ην ίδην όζα ρξόληα θαη αλ πεξάζνπλ: 
«Απηή ε γε δελ είλαη θαη δηθή καο; Πνηνο είλαη πεξηζζόηεξν Κξεηηθόο;¨» 
 
   Κξήηε, 1898. Χαληά. Χξηζηηαλνί θαη Κξήηεο κνπζνπικάλνη δνπλ αδειθσκέλνη ηελ θνηλή ηνπο 
κνίξα: ίδηα όλεηξα, ίδηνη θαεκνί, ίδηα ρσξαηά ζηα θξεηηθά. Τα λέα θηάλνπλ ζπγθερπκέλα: ν 
νζσκαληθόο θαη ν ειιεληθόο ζηξαηόο ζα απνζπξζνύλ από ηελ Κξήηε, ν δηνηθεηήο ζα εθιέγεηαη 
από ηηο Πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο. Οη ρξηζηηαλνί ζπδεηνύλ γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 
Διιάδα. Οη Κξήηεο κνπζνπικάλνη αλαξσηηνύληαη ηη πεξηκέλνπλ ζηελ Ιζηακπνύι  γηα λα βάινπλ 
ηάμε ζην ράνο. 

                        

    
                 
 
 
 

   Τν καγηθό βαξέιη 
                           Malamud Bernard 
                           Ακεξηθαληθό κπζηζηόξεκα 
                           Δθδόζεηο Μ. Περιηβαλίδεο& ηα 
 
   Ο Φειλη, ν παπνπηζήο, ζηελνρσξηόηαλ πνπ απηόο ν όκπει, ν βνεζόο ηνπ, ήηαλ 
ηόζν αλαίζζεηνο πνπ δελ έιεγε νύηε ζηηγκή λα ζηακαηήζεη ην θάξθσκα γηα λα ηνλ 
αθήζεη θη απηόλ λα ξεκβάζεη ιίγν ε ηελ εζπρία ηνπ. Σνπ ΄ξημε κηα καηηά, αιιά ην 
θαιαθξό θεθάιη ηνπ όκπει ήηαλ ζθπκκέλν  πάλσ ζην θαιαπόδη – πώο λα ηνλ 
πξνζέμεη; Ο παπνπηζήο ζήθσζε ηνπο ώκνπο θαη εμαθνινύζεζε λα ραδεύεη κέζα από 
ην παξάζπξν. Ήηαλ πηηζηιηζκέλν απ΄ ην ρηόλη ηνπ Φιεβάξε, πνπ είρε ζνιώζεη ηελ 
αηκόζθαηξα. Ούηε όκσο ην ζηξνβίιηζκα θη ε αζπξίια ηνπ ρηνληνύ νύηε θη ε μαθληθή 
αλάκλεζε ηνπ ρηνληζκέλνπ πνισληθνύ ρσξηνύ, όπνπ είρε ραξακίζεη ηα ληάηα ηνπ, 
κπόξεζαλ λα δηώμνπλ από ηε ζθέςε ηνπ ηνλ Μαμ, ηνλ θνηηεηή, (από ην πξσί, πνπ 
ηνλ είρε δεη λα αλνίγεη ην δξόκν ηνπ κέζα ζηα ρηόληα γηα λα πάεη ζην ζρνιείν, όιν 
απηό ζθεθηόηαλ). Δίρε κεγάιε εθηίκεζε ζηνλ Μαμ επεηδή έθαλε έλα ζσξό ζπζίεο όιν 
ην ρξόλν, ρεηκώλα θαινθαίξη, γηα λα ζπνπδάζεη. Έλαο παιηόο θαεκόο άξρηζε λα 
βαζαλίδεη ηώξα ηνλ παπνπηζή: λα ΄ρε γην θη όρη ζπγαηέξα. Έζβεζε όκσο κεο ζηηο 
ληθάδεο ηνπ ρηνληνύ, γηαηί ν Φειλη ήηαλ πξώηα από όια έλαο…. 
 
 
     
 
   



     Έλαο Τζεηζέλνο ζθύινο ζηε Μαζζαιία 
                              Maisonneuve Michel 
                              Γαιιηθό αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα 
                              Δθδόζεηο Πόιηο 
 
   Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα δνινθνλείηαη ζε έλα εξγαηηθό πξνάζηην ηεο Μαζζαιίαο. Σν 
δηακέξηζκά ηεο κνηάδεη ιεειαηεκέλν ελώ ε γεξαηά θπξία έρεη βαζαληζηεί άγξηα. Ζ 
θεδεία ηεο δελ ζπγθεληξώλεη θαη πάξα πνιύ θόζκν: παξόληεο είλαη κόλν ν γείηνλάο 
ηεο, ν Νέζησξ Παλαγόπνπινο, θαζώο θαη ν Νηαζί Δι Αρκέη, έλαο λένο άληξαο πνπ 
δηδάζθεη ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ ζην παλεπηζηήκην, παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 
δηακεζνιαβεηή ζην γθέην, απαγγέιεη ζηνλ εαπηό ηνπ ζηίρνπο ηνπ Οκάξ Καγηάκ, ηνπ 
Λάν Σζε θαη ηνπ Εσξδ Μπξάζελο, θαπλίδεη ζηξηθηά θαη πίλεη ηζάη θαζηζκέλνο 
ζηαπξνπόδη πάλσ ζην ραιί ηνπ ζαινληνύ ηνπ. Αιιά θαη έλαο ζθύινο. Ο ζθύινο ηεο 
ειηθησκέλεο θπξίαο. Σν ζελάξην ηεο ιεζηείαο δελ πείζεη ηνλ Νηαζί. Οη δνινθόλνη θάηη 
ςάρλνπλ. Έρεη δίθην: ζηελ έμνδν ηνπ λεθξνηαθείνπ δπν κάιινλ αληηπαζεηηθνί Ρώζνη 
έρνπλ ζηήζεη θαξηέξη κέζα ζε κηα BMW, θαη κεηά ηελ θεδεία δελ αθήλνπλ ηε 
ζπληξνθηά απ΄ηα κάηηα ηνπο. Οη Ρώζνη όκσο δελ μέξνπλ όηη εθείλν πνπ αλαδεηνύλ 
είλαη ν ζθύινο. Πνπ είλαη Σζεηζέλνο, όπσο θαη ε ειηθησκέλε θπξία. Γώξν ηνπ γηνπ  
ηεο από ηελ παηξίδα. 
                       
 

Ένα απολασζηικό νοσάρ μσθιζηόρημα! 
 

 
 
 
 

   Η αγσγή ηνπ ιόγνπ 
                                Jacot C. Paul 
                                Ρεηνξηθή / Γεκόζηνο ιόγνο  – πνπδή θαη δηδαζθαιία 
                                Δθδόζεηο «Βηβιηνζήθε γηα όινπο» 
 
  [ … Ζ πξόζεζή καο δελ είλαη λα κνξθώζνπκε ξήηνξεο κε ην ζσξό, αιιά λα 
δείμνπκε ζ’ όινπο εθείλνπο πνπ ην επηζπκνύλ, ηνλ ηξόπν γηα λα κηινύλ κε ζαθήλεηα, 
απιόηεηα θαη θαζαξόηεηα. Απέλαληη ζην κηθξό αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ ξεηόξσλ, 



ππάξρνπλ ιεγεώλεο εθείλνη πνπ θαηαζιίβνληαη επεηδή δελ έρνπλ πξνηθηζηεί κε ηηο 
επαξθείο γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο αλάγθεο ηεο δσήο εθθξαζηηθέο επρέξεηεο…] 
 
Μάθεηε να μιλάηε ζηην ιδιωηική ζας ζωή, ζηις δοσλειές ζας, μπροζηά ζε κοινό, με ζαθήνεια και 

ασηοπεποίθηζη. 

 
 
 

   

   Η ηέρλε ηνπ λ’ αγαπάο 
                        Bensaid Catherine 
                             Ψπρνινγία – Αγάπε 
                             Δθδόζεηο Νέα ύλνξα 
 
                             
   «Δίλαη ηόζν απιή ε αγάπε», ηζρπξίδνληαη πνιινί. Κη όκσο! Πόζνη θαεκνί θαη 
παξεμεγήζεηο, θόβνη θαη ηαξαρέο, απνγνεηεύζεηο θαη ακθηβνιίεο δε ηε ζπλνδεύνπλ! 
Δίλαη πξάγκαηη εθείλνο; Δίλαη πξάγκαηη εθείλε; Έηζη πξέπεη λα αγαπάεη θαλείο; 
Δθείλνο  κ’ αγαπά; ηελ πξνζπάζεηά καο λα βξνύκε ηελ ηδαληθή αγάπε, ππνθέξνπκε 
όηαλ εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε θάπνηνλ πνπ δελ απερεί αθξηβώο ηελ εηθόλα εθείλνπ 
ή εθείλεο πνπ νλεηξεπηήθακε. Δίλαη έλα πξόζσπν αιεζηλό, θαη όρη πηα θαληαζηηθό, 
πνπ πξέπεη λα κάζνπκε λα αγαπάκε. 
 
   Ζ Καηξίλ Μπελζατλη καο δηεγείηαη ηζηνξίεο αγάπεο, καο κηιάεη γηα ηηο 
ςεπδαηζζήζεηο πνπ καο δηαθαηέρνπλ θαζώο ηηο βηώλνπκε, γηα ηζηνξίεο θεπγαιέεο ή 
κόληκεο, από ηε γλσξηκία κέρξη ηηο πξώηεο απνγνεηεύζεηο, θαη γηα ηε δπζθνιία λα 
κνηξαζηνύκε ηελ θνηλή επηπρία. Μαο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε ηηο πνιιαπιέο πιεπξέο 
ηνπ εξσηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο. 
  Μαο βνεζά κε ηνπο ζπιινγηζκνύο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ζύληνκεο αθεγήζεηο – ηηο 
κηθξέο ηζηνξίεο ηεο δσήο, ζηηο νπνίεο ν θαζέλαο καο αλαγλσξίδεηο ηνλ εαπηό ηνπ, 
από ηηο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηεη, θαη καζαίλεη λα δηαθξίλεη ηηο παγίδεο ηνπ εξσηηθνύ 
ζεάηξνπ – λα βξνύκε κηα απάληεζε ζηελ αηώληα αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο θαη ηεο 
αγάπεο. 
 
 
 
 



 Πξαθηηθή Οηθνγελεηαθή Ιαηξηθή: βόηαλα 

                             Απγνπζηήο  Ν. Ησάλλεο 
                             Βόηαλα 
                             Δθδόζεηο Κ. Πνιίηεο 
 
   Σν παξόλ βηβιίν,  ην νπνίν  απνηειεί ηνλ ηέηαξην ηόκν ηνπ έξγνπ  «Πξαθηηθή 
Οηθνγελεηαθή Ηαηξηθή» πξνζθέξεη γλώζεηο ώζηε θάζε άλζξσπνο: α) λα κπνξεί λ’ 
αληηκεησπίζεη θάζε έθηαθην δηαηαξαρή πγείαο, κέρξη όηνπ επηιεθζεί ν ηαηξόο, αιιά  
θαη β) γηα λα πξνιακβάλεη, όζν είλαη δπλαηόλ ηηο δηάθνξεο λόζνπο πνπ ηαιαλίδνπλ 
ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν.  
    
 
 
 
 
 
 

  Η Ιεξά Μεηξόπνιηο Δδέζζεο Πέιιεο  θαη  
                           Αικσπίαο: 1νο αί. κ.Χ.  –  14νο αί. κ.Χ. 

                                   ηαιίδεο Γ. Κσλζηαληίλνο 
                                   Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία 
                                   Δθδόζεηο Ηεξά Μεηξόπνιηο Δδέζζεο,  Πέιιεο  θαη Αικσπίαο 
 
  [… Σν πιήζνο ησλ ζειίδσλ ηνπ παξόληνο πνλήκαηνο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 
αξηζκό πάλσ από ρίιηεο, θαζώο θαη ην εύξνο ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα 
επί κέξνπο θεθάιαηα, θαλεξώλεη έθδεια ηνλ ηεξάζηην όγθν ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ 
πνπ ζπγθέληξσζε ν ζπγγξαθέαο. Πεξηγξάθεη ζαπκάζηα θαη πνιύ ιεπηνκεξεηαθά 
όιεο ηηο πηπρέο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο,  εκθαλίδνληαο κηα άξηηα θαη 
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο κε βάζε ηηο ζσδόκελεο πεγέο θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο. Γη’ 
απηό, ην παξόλ βηβιίν απνηειεί πνιύηηκν κλεκείν θαη θεληξηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα 
θάζε άλζξσπν πνπ από ζήκεξα θαη ζην κέιινλ ζα ελδηαθέξεηαη λα αληιήζεη 
πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο 
ε νπνία αλήθεη ζηελ Μεηξόπνιε Δδέζζεο, Πέιιεο θαη Αικσπίαο. …] 



 
 
 
                                      
                 
 
 
 

Παηδηά 

  Η θπξία Σνθή 
                    Hargreaves Roger 
                         Βηβιία κε πνιύρξσκε εηθνλνγξάθεζε 
                         Δθδόζεηο Modern Times 
  
 

Ζ θπξία νθή ήηαλ πνιύ ζνθή. 
Ήμεξε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Ήμεξε ηα πάληα. 

Από ηα πην απιά κέρξη ηα πην δύζθνια. 
Ήμεξε ην πην απιό… γηα παξάδεηγκα, 

όηαλ λπζηάδεη θάπνηνο, πξέπεη 
λα πάεη λα θνηκεζεί! 

 
 

 

  Ο θαιύηεξόο κνπ θίινο 

                               Μπνπιώηεο Χξήζηνο 

                               Παηδηθέο ηζηνξίεο (α΄ θαη  β΄ δεκνηηθνύ) 

                               Δθδόζεηο Παηάθεο 

«Χσξίο θίινπο ε δσή κνηάδεη κε απηνθίλεην ρσξίο ξόδεο» ιέεη θάζε ηόζν ν παππνύο. 
Αιιά θαη εγώ είκαη αρόξηαγνο ζηε θηιία. Γη’ απηό παίδσ κε ηε θαληαζία κνπ πνπ 
αιιάδεη: κεηακνξθώλσ ηνλ Σάθε πόηε ζε πνδήιαην, πόηε ζε βηβιίν, θαη πόηε ζε 
ζθύιν! Ναη, θαιά αθνύζαηε. Δπηπρώο πνπ είλαη ν θαιύηεξόο κνπ θίινο θαη δε κνπ 
ζπκώλεη! 

 



  Καξαγθηόδεο, ην κεγάιν θαγνπόηη 

                           Χαηδεβαζηιείνπ Βαζίιεηνο 

                           Κόκημ – Βηβιία γηα παηδηά 

                           Δθδόζεηο Παηάθεο 

 

Λίγα ρξόληα πξηλ ηε δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ν ζνπιηάλνο δηνξίδεη 
δηνηθεηή ηεο επαξρίαο ηνπ Γθηανπξηζηάλ ην Χνπδνπξιή παζά. Απηόο νξγαλώλεη ηε 
θξνπξά, γεκίδεη κε δώξα ηνπο άξρνληεο, θνξηώλεη θόξνπο ηνπο θησρνύο θαη 
μέλνηαζηνο πιένλ ην ξίρλεη ζηε δηαζθέδαζε. 

Καιά έηξσγε, θαιά γιεληνύζε, θαιά θνηκόηαλ… 

Κάπνηνη άιινη όκσο κελ αληέρνληαο ηελ πείλα ην έξημαλ ζηελ «θνκπίλα» θαη κελ 
θαηέρνληαο απ΄ όπια ηνλ ηξέιαλαλ ζηα «θόιπα»… 

 

    

     Γέθα θαη … αλέκειεο 

                             Myracle  Lauren 

                             Παηδηθό κπζηζηόξεκα (10+) 

                             Δθδόζεηο Ψπρνγηόο 

 

   Ζ Γνπίλη είλαη πνιύ απζόξκεηε θαη ηεο αξέζεηο, αλ θαη θακηά θνξά έξρεηαη ζε 
ειαθξώο… δύζθνιε ζέζε. ύληνκα ζα θιείζεη ηα δέθα θαη απηό ζεκαίλεη αθόκα 



πεξηζζόηεξεο πεξηπέηεηεο θαη αθόκα πεξηζζόηεξεο επζύλεο. Ζ Γνπίλη θαηαθέξλεη 
πάληα λα βξίζθεη, όκσο, ζε θαζεηί ζηε δσή ηεο ην πην παξάμελν, ην πην δηαθνξεηηθό 
θαη ην πην όκνξθν. Θα γειάζεηε πνιύ κε ηε Γνπίλη, θαζώο κήλα κε ην κήλα 
αλαθαιύπηεη όηη ην λα γίλεζαη δέθα ρξόλσλ ζεκαίλεη πνιύ πεξηζζόηεξα απ΄ όηη 
αξρηθά θαίλεηαη. 

          

 

   Τν εκεξνιόγην κηα Ξελέξσηεο: ηζηνξίεο από κηα όρη θαη  

                            ηόζν θνκςή Πξηγθίπηζζα ηνπ Πάγνπ 

                            Rachel Renee Russell 

                            Παηδηθό κπζηζηόξεκα 

                            Δθδόζεηο Ψπρνγηόο 

 

   Ζ Νίθη δελ εθπιήζζεηαη όηαλ καζαίλεη όηη ν Μπξάληνλ είλαη εζεινληήο ζ΄ έλα 
θαηαθύγην δώσλ.  Δίλαη ηόζν γιπθνύιεο! Φπζηθό είλαη λα ζέιεη λα βνεζήζεη ηα 
θνπηαβάθηα! Όηαλ ν Μπξάληνλ ηεο ιέεη όηη ην θαηαθύγην θηλδπλεύεη λα θιείζεη, ε Νίθη 
μέξεη όηη δελ πξέπεη λα ην αθήζεη απηό λα ζπκβεί. Απνθαζίδεη λα πάξεη κέξνο, καδί 
κε ηηο θνιιεηέο ηεο Κιόη θαη Εόη, ζ’ έλα δηαγσληζκό παηηλάδ πξνθεηκέλνπ λα 
θεξδίζνπλ ην ρξεκαηηθό έπαζιν γηα λα ζώζνπλ ην θαηαθύγην. Έια όκσο πνπ ε 
Μαθέλδη ρώλεη θαη πάιη ηε κύηε ηεο. Ζ Νίθη βέβαηα δελ πξόθεηηαη λα ην επηηξέςεη πνηέ 
απηό, αθόκε θη αλ ρξεηαζηεί λα βάιεη ζε εθαξκνγή ηηο πην παξάμελεο, ηηο πην 
απίζηεπηεο ηδέεο… 

 

   The 39 clues: ε θάιηζα λόηα 



                             Korman Gordon 

                             Παηδηθό κπζηζηόξεκα κπζηεξίνπ 

                             Δθδόζεηο Άγθπξα 

 

   Σα 39 ζηνηρεία, πνπ αλαδεηνύλ νη Κέηρηι, ππόζρνληαη ηεξάζηηα εμνπζία. Ζ Έηκη κε 
ηνλ αδειθό ηεο Νηαλ, δηαπηζηώλνπλ κε έθπιεμε πσο έρνπλ  αθήζεη πίζσ ηνπο ηνπο 
αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπο  ηνπο νδεγεί ζηε Βηέλλε, όπνπ ηα θαηαθέξλνπλ λ’ 
απνθηήζνπλ κη θσδηθνπνηεκέλε παξηηηνύξα ηνπ Μόηζαξη. Απηή πεξηέρεη ην θιεηδί γηα 
ην επόκελν ζηνηρείν. Κπλεγεκέλνη, όκσο, από ηνπο ηζρπξόηεξνπο ζπγγελείο ηνπο, ε 
Έηκη θαη ν Νηαλ δελ κπνξνύλ λα είλαη ζίγνπξνη αλ πνξεύνληαη πξνο ην ζξίακβν ή 
πξνο κηα ζαλάζηκε παγίδα. 
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Ωράριο   λειτουργίας 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ – ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ : 7:00 π.μ.  –  

15:00 μ.μ. 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ :       10:30 π.μ.  –  18:30 μ.μ. 

 

                                                                  Σηλέφωνο: 2381 3 51960     Δ/νση: Π. Μελά 46 – κύδρα 

(Πολύκεντρο - ΚΕΠ) 

 

 


