
Βιβλία που  
σας μεγαλώνουν
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Rebecca Gugger & Simon Röthlisberger

Το κορίτσι  
και η φάλαινα
Rebecca Gugger 
Simon Röthlisberger
Τι υπάρχει άραγε πέρα από τον ήλιο,  
το φεγγάρι και τ’ αστέρια…

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα 
βασανίζουν το μυαλό της μικρούλας 
Λένας, μέχρι που ένα βράδυ μια ιπτάμενη 
φάλαινα θα την ξυπνήσει και θα την πάρει  
μαζί της σ’ ένα μαγικό ταξίδι…

«Περίμενε λίγο και κοίτα ξανά» είπε  
η φάλαινα. «Υπάρχουν γύρω σου πιο 
πολλά πράγματα απ’ ό,τι έχεις σκεφτεί».

Η REBECCA GUGGER γεννήθηκε το 1983  
και ο SIMON RÖTHLISBERGER το 1984.  
Τους αρέσουν οι εκδρομές στα βουνά  
και στα δάση της πατρίδας τους,  
της Ελβετίας, και δεν σταματούν  
να δουλεύουν μαζί,  
δημιουργώντας ιστορίες  
που πλαισιώνουν  
με υπέροχα σχήματα  
και χρώματα.

ISBN: 978-618-83850-9-2 
Διάσταση: 24,5 x 32,6 εκ. 
Σελίδες: 32 
Τιμή λιανικής: €12,90

Παιδική λογοτεχνία
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Μαμά
Ελέν Ντελφόρζ 
Κεντέν Γκρεμπάν
Μαμά.  
Μια μοναδική λέξη, μια παγκόσμια λέξη.

Μια λέξη συνώνυμη με την αγάπη,  
την τρυφερότητα, την ανάγκη, την ελπίδα, 
αλλά και μερικές φορές με την έλλειψη 
και την απουσία.  
Υπάρχουν στον κόσμο τόσο πολλές 
μητέρες, τόσο διαφορετικές, καθεμία για 
ένα παιδί που γεννιέται. Όμως όταν μια 
μαμά κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό 
της, η εικόνα είναι πάντα η ίδια.

Μια υπέροχη συλλογή πορτρέτων 
αφιερωμένη στη μία και μοναδική… μαμά!

Τι θα γίνω  
όταν μεγαλώσω
Quentin Gréban
O δάσκαλος στο σχολείο ρωτά  
τους μικρούς του μαθητές να του πουν  
τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν.  
Οι απαντήσεις; Πολλές και διάφορες. 
Γιατρός, αστυνομικός, οδηγός τρένου, 
ταχυδρόμος. Όμως η μικρή Ζιλιέτ 
δυσκολεύεται πολύ, δεν ξέρει ακόμα… 
Σκέφτεται πολύ και όταν έρχεται η σειρά 
της να απαντήσει, τους αφήνει όλους  
με το στόμα ανοιχτό!

Ο ΚΕΝΤΕΝ ΓΚΡΕΜΠΆΝ 
είναι βέλγος 
εικονογράφος. 
Γεννήθηκε το 1977  
στις Βρυξέλλες και 
σπούδασε στο Institut 
Saint-Luc. Τα βιβλία 
που εικονογραφεί 
κυκλοφορούν σε πολλές 
χώρες και έχει διακριθεί 
με σημαντικά βραβεία, 
όπως το Saint - Exupéry.

ISBN: 978-618-83850-4-7 
Διάσταση: 27,5 x 34,6 εκ. 
Σελίδες: 72 
Τιμή λιανικής: €24,90

ISBN: 978-618-83850-8-5 
Διάσταση: 23,7 x 29,6 εκ. 
Σελίδες: 32 
Τιμή λιανικής: €12,90
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Ταξίδι
Aaron Becker
Με καμπύλες γραμμές, φωτεινά 
χρώματα και εύστροφες 
επινοήσεις, ο συγγραφέας και 
εικονογράφος Aaron Becker μας 
συστήνει ένα συνηθισμένο παιδί 
που κάνει ένα ασυνήθιστο ταξίδι 
προς την πιο μεγάλη και 
συναρπαστική περιπέτεια…

ISBN: 978-618-83850-5-4 
Διάσταση: 21,5 x 27 εκ. 
Σελίδες: 42 
Τιμή λιανικής: €11,90

Άναζήτηση
Aaron Becker
Ο Aaron Becker παρουσιάζει  
τη συνέχεια στην εκπληκτική του 
τριλογία, η οποία ξεκίνησε με  
το βραβευμένο με Caldecott Honor 
Ταξίδι, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη 
έμπνευση στους αναγνώστες του 
χάρη στους μοναδικούς 
υπέροχους κόσμους του!

ISBN:  978-618-83850-6-1 
Διάσταση: 21,5 x 27 εκ. 
Σελίδες: 42 
Τιμή λιανικής: €12,90

ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΤΕ  
ΤΗΝ ΠΟΛΥΒΡΆΒΕΥΜΕΝΗ  
ΤΡΙΛΟΓΙΆ ΤΟΥ ΆΆRON BECKER  
ΚΆΙ ΆΠΟΛΆΥΣΤΕ ΤΟ  
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΦΙΝΆΛΕ ΤΟΥ!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΆΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

«Η τριλογία του Aaron 
Becker δεν είναι βιβλία 
χωρίς λόγια. Είναι βιβλία  
με άπειρα λόγια και για όλες 
τις ηλικίες. Βιβλία που 
επιτρέπουν στον αναγνώστη 
να βυθιστεί στην ιστορία  
και να τη στολίσει με τη δική 
του προσωπική αφήγηση, 
διαφορετική κάθε φορά  
που θα τα ξανανοίξει. 

ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΉ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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Η σειρά Κλασική Λογοτεχνία για Παιδιά παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 
λογοτεχνικά έργα και δημιουργεί τα πρώτα θεμέλια μιας διαχρονικής 
εκτίμησης για τους πιο αγαπημένους μας κλασικούς συγγραφείς. 
Η σειρά βραβεύτηκε το 2016 και το 2017 στα βραβεία παιδικών βιβλίων 
Moonbeam με Βραβείο Χρυσού ως καλύτερη σειρά βιβλίων!

ISBN: 978-960-436-562-3 (Περηφάνεια  
 και Προκατάληψη)
 978-960-436-564-7 (Μόμπι Ντικ)
 978-960-436-556-2 (Ή Όδύσσεια) 
 978-960-436-543-2 (Τζέην Έυρ)  
 978-618-83850-0-9 (Ρωμαίος  
 και Ιουλιέτα)

Διάσταση: 22,5 x 25 εκ. 
Σελίδες: 52 
Τιμή λιανικής: €12,90
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Νότια
Nτάνιελ Ντάνκαν
Στις παγωμένες θάλασσες ένας 
ψαράς θα βρει έναν καινούριο 
φίλο, μια απροσδόκητη περιπέτεια 
και τον δρόμο για το σπίτι.

«Μια τρυφερή ιστορία  
που εξοικειώνει τα παιδιά  
με έννοιες όπως η συμπόνια,  
η αφοσίωση, η φροντίδα,  
η δοτικότητα αλλά και  
ο αποχωρισμός, και δημιουργεί 
τις βάσεις για τη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα τους και τις 
μελλοντικές τους σχέσεις ζωής».
ΝΑΤΑΛΙ ΣΑΜΠΑ 
Παιδοψυχολόγος – Παιγνιοθεραπεύτρια 
ΜSc Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ISBN: 978-960-436-295-0 
Διάσταση: 21,5 x 27 εκ. 
Σελίδες: 40 
Τιμή λιανικής: €12,99

Γούλφι
Μισός λύκος, μισός 
πρόβατο, μία καρδιά

Ά́λεξ Λάτιμερ
Η ιστορία του Γούλφι είναι ένα 
αστείο παραμύθι, μια τρυφερή 
και γοητευτική ιστορία που  
σε βάζει σε σκέψεις. Ο νεαρός 
Γούλφι πρέπει να αποφασίσει αν 
είναι μέρος της αγέλης ή μέρος 
του κοπαδιού. Η ιστορία κρύβει 
όμως κι ένα δυνατό μήνυμα: 
μερικές φορές μπορεί να βρεις 
τους καλύτερους φίλους όχι όταν 
ταιριάζεις, αλλά όταν ξεχωρίζεις 
– και οι αληθινοί φίλοι θα σε 
αποδεχθούν για το ποιος είσαι 
και όχι ποιος προσπαθείς να γίνεις.

ISBN: 978-960-436-533-3 
Διάσταση: 22 x 28 εκ. 
Σελίδες: 32 
Τιμή λιανικής: €11,85

Aμέλια
Το κορίτσι που έμαθε να πετάει

Μάρα Νταλ Κόρσο
Μια ιστορία γραμμένη με τρυφερότητα 
για τη μικρή Αμέλια Έρχαρτ, που ήθελε 
όταν μεγαλώσει να γίνει πιλότος.  
Και όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά έγινε  
και η πρώτη γυναίκα πιλότος που διέσχισε 
τον Ατλαντικό πετώντας μόνη της. 

ISBN: 978-960-436-355-1 
Διάσταση: 24 x 22 εκ. 
Σελίδες: 32 
Τιμή λιανικής: €12,99



Εκδόσεις Φουρφούρι Βιβλία δραστηριοτήτων

Το πρώτο μου 
βιβλίο-παζλ
Συναρμολόγηση, παιχνίδι, μάθηση:  
Ένα βιβλίο-παζλ με ζώα, για παιδιά  
από 2 χρονών, με όμορφη εικονογράφηση 
και πολύχρωμα κομμάτια για εύκολη 
χρήση.

Περιέχει 5 πολύχρωμα παζλ.

• Κάθε παζλ αποτελείται από 4-6 μεγάλα 
κομμάτια.

• Κάθε κομμάτι έχει λαβή για τα μικρά 
χεράκια των παιδιών.

• Βοηθάει στην ανάπτυξη επιδεξιότητας 
αλλά και συνδυαστικών δεξιοτήτων. 

ISBN: 978-618-83565-6-6 (Σκυλάκι)
 978-618-83565-7-3 (Παπάκι)
 978-618-83565-8-0 (Αγρόκτημα)

Ο Πέπε και η Μίλι
Διασκεδαστικές εκπλήξεις και κρυμμένες 
εικόνες που ζωντανεύουν τις σελίδες και 
εκπαιδεύουν τα παιδιά εύκολα και ευχάριστα!

ISBN: 978-618-83850-2-3 
 (O Πέπε & η Μίλι στο αγρόκτημα)

 978-618-83850-1-6  
 (O Πέπε & η Μίλι ψάχνουν τα χρώματα)

 978-618-83850-3-0 (Καληνύχτα Πέπε & Μίλι)

Διάσταση: 20 x 20 εκ. 
Σελίδες: 32 
Τιμή λιανικής: €9,90Διάσταση: 15 x 16 εκ. 

Σελίδες: 16 
Τιμή λιανικής: €9,90
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Ο λαγός Πίτερ  
και οι φίλοι του
Μπέατριξ Πότερ

ISBN: 978-618-83565-1-1 
Διάσταση: 22 x 27,6 εκ. 
Σελίδες: 64 
Τιμή λιανικής: €12,30

Δεινόσαυροι
Πακέτο  
δραστηριοτήτων
Κατασκευές, ζωγραφιές, 
γρίφοι, αυτοκόλλητα

ISBN: 978-960-436-560-9 
Διάσταση: 21,5 x 29 εκ. 
Τιμή λιανικής: €8,90

Πριγκίπισσες
Πακέτο  
δραστηριοτήτων
Κατασκευές, ζωγραφιές, 
γρίφοι, αυτοκόλλητα

ISBN: 978-960-436-561-6 
Διάσταση: 21,5 x 29 εκ. 
Τιμή λιανικής: €8,90

Μαθαίνω  
την ώρα με  
τα ξωτικά

ISBN: 978-960-436-205-9 
Διάσταση: 22,5 x 30,5 εκ. 
Σελίδες: 10 
Τιμή λιανικής: €7,85

Ψάξε και βρες
Anne Suess

ISBN: 978-960-436-296-7 
Διάσταση: 25,5 x 36 εκ. 
Σελίδες: 6 
Τιμή λιανικής: €9,60

Μαθαίνω  
να ζωγραφίζω

ISBN: 978-960-436-517-3 
Διάσταση: 20 x 20 εκ. 
Τιμή λιανικής: €4,60Διάσταση: 21 x 28 εκ. 

Σελίδες: 64 
Τιμή λιανικής: €5,90

Ο Μπόντο το αρκουδάκι
ISBN: 978-618-84058-6-8 
 (Ό Μπόντο το αρκουδάκι γίνεται καλά)

 978-618-84058-4-4 
 (Ό Μπόντο το αρκουδάκι μαθαίνει  
 να πηγαίνει στην τουαλέτα)

 978-618-84058-5-1  
 (Ό Μπόντο το αρκουδάκι μαθαίνει  
 να πλένει τα δόντια του)

Βιβλία Δραστηριοτήτων
Κατασκευές • Παιχνίδια • Αυτοκόλλητα

ISBN: 978-960-436-448-0 (Δεινόσαυροι)

 978-960-436-450-3 (Όχήματα)

 978-960-436-449-7 (Γλυκά ζωάκια)

Βιβλία δραστηριοτήτων

Διάσταση: 18 x 18 εκ. 
Σελίδες: 13 
Τιμή λιανικής: €6,50



BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΜΕΠΕ 
ΚΟΛΩΝΟΎ 12-14, ΑΘΉΝΑ,  

ΤΉΛ.: 210 2514123 
EMAIL: CONTACT@BRAINFOOD.GR 

WWW.BRAINFOOD.GR


