
Αποκλειστικά για βιβλιόφιλους … και μη!!! 

 

Η «Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας» ανοίγει την όρεξη στους επισκέπτες της για διάβασμα…!

Κι αυτό γιατί ο χώρος εμπνέει και «πνέει» έναν φρέσκο άνεμο ανάγνωσης και αναζήτησης, σε 
δρόμους λογοτεχνικούς και ποιητικούς, στο πεδίο της έρευνας και της επιστήμης αλλά και σε 

πολλά θέματα της ελληνικής και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τόσο για τους μικρούς όσο και για 
τους μεγαλύτερους φίλους της.

 

Οι προτάσεις μας για το μήνα Αύγουστο 2014:

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα ηράνθεμα θα ανθίσουν ξανά
 Πολυράκης Γιώργος
 Μυθιστόρημα
 Εκδόσεις Ψυχογιός

Ηράνθεμο είναι το νυχτολούλουδο. Στη Βαλένθια του 1492, τη χρονιά όπου οι Εβραίοι 
εκδιώκονται από την Ισπανία και ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά για την εξερεύνηση 
που θα τον οδηγήσει στην Αμερική, οι κήποι είναι γεμάτοι ηράνθεμα. Σε μια εποχή 
όπου η Ιερά Εξέταση στέκεται αμείλικτη απέναντι σ’ εκείνους που έχουν διαφορετικές 
πεποιθήσεις,  η  ισπανική  νομοθεσία  προβλέπει  ότι  η  γυναίκα  εξακολουθεί  να 
παραμένει παντρεμένη μέχρι να περάσουν είκοσι πέντε χρόνια από την εξαφάνιση του 
άντρα της και επιβάλλει την ποινή του θανάτου στους μοιχούς. Σ’ αυτή την εποχή του 
σκοταδισμού,  η  Σαρίτα  και  ο  Αλφόνσο ζουν έναν  έρωτα αγνό,  που γεφυρώνει  το 
χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Δίπλα τους και καθημερινή συντροφιά τους, ο 
Πάμπλο,  πρωτεξάδελφος  της  Σαρίτα,  και  η  Μαρισόλ,  η  καλύτερή  της  φίλη, 
ερωτεύονται παράφορα. Οι νύχτες τους μυρίζουν ηράνθεμο, ενώ πάνω τους αιωρείται 
η απειλή της Ιεράς Εξέτασης, επειδή ο Πάμπλο είναι παπάς και για τη Μαρισόλ έχουν 
περάσει μόνο δέκα χρόνια από την εξαφάνιση του άντρα της, ένα μήνα μετά το γάμο 
τους.



Ωστόσο, η πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπομένει  το αβάσταχτο τους κάνει  να 
κοιτάζουν προς τον ορίζοντα των επόμενων χρόνων και να ελπίζουν ότι θα έρθει η 
στιγμή που ο χρόνος δε θα έχει πια όρια.

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που φανερώνει ότι «αν δεν ελπίζεις δε θα βρεις το  
ανέλπιστο, που είναι ανεξερεύνητο και απλησίαστο».

Σφαγή και πολιτισμός
Hanson, Victor Davis
Ιστορία
Εκδόσεις Κάκτος

Ο δυτικός πολιτισμός, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, επιβίωσε της 
πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εξαπλώθηκε στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη 
για  να  επεκταθεί  αργότερα,  από τον  15ο  μέχρι  τον  19ο  αιώνα,  στην  Αμερικανική 
ήπειρο, την Αυστραλία και άλλες περιοχές του πλανήτη, ασκεί σήμερα σε οικουμενική 
κλίμακα  την  παντός  είδους  επιρροή  του  σε  μέτρο  πολύ  μεγαλύτερο  απ'  ότι  θα 
υποθέταμε  εξετάζοντας  τα  γεωγραφικά  και  πληθυσμιακά  μεγέθη  του.
Στους 25 αιώνες της ιστορίας του, με όλες τις μεταβολές που γνώρισε ως προς τις 
θεμελιώδεις δομές και τις πρακτικές του και παρά τις όποιες εσωτερικές του διαφορές, 
ο  πολιτισμός  αυτός  διατήρησε  ένα  σύνολο  σταθερών  μέσα  στην  εξέλιξή  τους 
στοιχείων  -  κοινωνικών  και  πολιτικών,  ηθικών  και  πολιτισμικών,  οικονομικών  και 
στρατιωτικών - τα οποία συνιστούν την ουσία αυτού που ονομάζουμε Δύση και μαζί 
αποτελούν  τις  ειδοποιούς  διαφορές  της  απέναντι  στην  Ανατολή.
Το βιβλίο Σφαγή και Πολιτισμός εξετάζει και αναλύει αυτές ακριβώς τις διαφορές ειδικά 
ως  προς  τον  στρατιωτικό  τομέα,  καταδεικνύοντας  και  ερμηνεύοντας  τη  μοναδική 
αποτελεσματικότητα  του  δυτικού  πολιτισμού  στον  πόλεμο  σε  σύγκριση  με  άλλες 
παραδόσεις  που  αναπτύχθηκαν  στην  Ασία,  την  Αφρική  ή  την  Αμερική.
Μελετώντας εννέα πολεμικές συγκρούσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ορόσημα 
(αρχίζοντας  από  τη  ναυμαχία  της  Σαλαμίνας  του  480  π.Χ.  και  καταλήγοντας  στο 
Βιετνάμ του 1968) και πραγματευόμενος γενικότερα ζητήματα πολιτικής, πολιτισμού, 
θρησκείας  και  οικονομίας,  ο  καθηγητής  Victor  Davis  Hanson,  συγγραφέας  του 
πολυδιαβασμένου  "Ποιος  σκότωσε  τον  Όμηρο;",  ανατέμνει  το  φαινόμενο  της 
στρατιωτικής ισχύος της Δύσης και εξηγεί  τους λόγους οι  οποίοι,  σύμφωνα με την 
ανάλυσή του, έκαναν τον Δυτικό άνθρωπο τον πλέον φονικό πολεμιστή στην ιστορία.



Το κορίτσι με τα πορτοκάλια
Gaarder  Jostein
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνης

Ένα σύγχρονο παραμύθι με φιλοσοφική διάσταση, μια πανέμορφη ιστορία αγάπης. 
Δύο φωνές ενώνονται σε έναν εκπληκτικό διάλογο και δημιουργούν ένα βιβλίο 
έμπνευσης και αισιοδοξίας που δίνει απαντήσεις σε βαθιά προσωπικά ερωτήματα. 
Βρείτε την αγάπη και κυρίως τη δύναμη να επιλέξετε τα πιο δύσβατα μονοπάτια της 
ζωής. Ένα μυθιστόρημα που υπερβαίνει τα σύνορα του χρόνου και μας οδηγεί σε 
επίγειους και υπέργειους παραδείσους.
Ο συγγραφέας του βιβλίου "Ο κόσμος της σοφίας", που ενέπνευσε ανθρώπους κάθε 
ηλικίας βοηθώντας τους να κατανοήσουν την ιστορία της φιλοσοφίας, ξετυλίγει το 
νήμα της ιστορίας ενός μυστηριώδους κοριτσιού που έμελλε να αλλάξει την πορεία της 
ζωής ενός απλού καθημερινού αγοριού και φιλοδοξεί να αλλάξει και τη δική σας.

Ο πόθος καίει τα σωθικά
Μουρσελάς Κώστας
Διηγήματα
Εκδόσεις Κέδρος

... Μια ανθολογία σχέσεων και προσώπων.

... Η εποχή μας δεν ευνοεί το συναίσθημα γιατί ο άνθρωπος περιορίζεται στην 
ικανοποίηση της επιθυμίας, μια και ο τρόπος που ζει παγώνει αισθήματα και αγάπες.
... Ήρωες που μας μιλούν για τον πόθο που εξουθενώνει, ταπεινώνει ή εξυψώνει· για 
τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα των σχέσεων, για τα φαντάσματα της νύχτας, για 
ματαιωμένες ζωές, για πρόσωπα παγιδευμένα ανάμεσα σε αισθήματα και λέξεις, 
χαμένα μέσα σε μυστικά και ψέματα μιας συμβατικής ζωής, μέσα σε λαβύρινθους 
συναισθημάτων, για πρόσωπα που συγχέουν τον πόθο και τον έρωτα με την αγάπη.



... Ήρωες που αναρωτιούνται αν υπάρχει αγάπη άνευ όρων και γιατί όταν σβήνει η 
επιθυμία πεθαίνει και ο έρωτας.
Χιούμορ, σαρκασμός και αυτοσαρκασμός, λαγνεία και αισθησιασμός. Η ιερότητα και η 
ενοχή της απόλαυσης. Και όλα αυτά μέσα από συνεχείς ανατροπές.

Πώς να γίνεις ευτυχισμένος: οδηγός για να 
αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά
Matthews Andrew
Ψυχολογία – Συμβουλευτική
Εκδόσεις Καστανιώτης

Αυτό το βιβλίο εξηγεί:
-γιατί λερώνεσαι με σάλτσα μπολονέζ μόνο όταν φοράς το καλύτερο κουστούμι σου 
-γιατί μερικοί μοιάζουν να βρίσκονται πάντα στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη 
στιγμή - και πώς μπορείς να γίνεις ένας απ' αυτούς 
-γιατί οι λογαριασμοί έρχονται πάντα μαζεμένοι 
-γιατί το φανάρι μένει κόκκινο μισή μέρα όταν βιάζεσαι 
-γιατί συναντάς όλος τυχαίος το γείτονά σου ενώ είσαι διακοπές στη Μαδρίτη 
-γιατί μπορεί να οδηγείς ένα σαράβαλο για δεκαπέντε χρόνια και να μην του έχεις 
κάνει ούτε γρατσουνιά, ενώ το καινούργιο σου αυτοκίνητο το τρακάρεις μέσα σε δύο 
μέρες
Είναι ένα βιβλίο που λέει:
-πώς να καταλάβεις τον εαυτό σου 
-πώς να μπορείς να γελάς μαζί του 
-πώς να γίνεις πλούσιος 
-πώς να μπορείς να συγχωρείς τον εαυτό σου
Μιλάει επίσης για τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε τους νόμους της φύσης, 
ώστε να χειριστούμε καλύτερα τη δική μας φύση.
Είναι ένα βιβλίο που λέει πώς να γίνεις ευτυχισμένο.

Κανένα ψέμα δεν προφταίνει να γεράσει
Βαλάκα Μήτση
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνης



Ένας μεγάλος έρωτας δικαιούται ένα ρομαντικό χωρισμό. Δεν υπάρχουν όμως 
ρομαντικοί χωρισμοί, υπάρχουν μόνο ρομαντικοί έρωτες. Το διαζύγιο είναι αιματηρό 
σαν πραξικόπημα. Ο χωρισμός τραχύς σαν τη λινάτσα. Τα αναίμακτα πραξικοπήματα 
και τα βελούδινα διαζύγια είναι συγκαλυμμένο ψέμα.
Το ψέμα είναι το φλούδι που μέσα του κρύβουμε το λάθος. Κάποια στιγμή ακόμη και 
το πιο καλοστημένο ψέμα, το πιο καλοκρυμμένο μυστικό, βγαίνει στο φως. Τα λάθη 
ξεσκεπάζονται επειδή τα ψέματα ζουν λίγο.
Κανένα ψέμα δεν προφταίνει να γεράσει.
Κι ο έρωτας; Υπάρχουν έρωτες που προφταίνουν να γεράσουν;

Αρωματοθεραπεία
Price Shirley
Εκδόσεις Ψύχαλου

Τα αιθέρια έλαια είναι αποτελεσματικά σε κάθε επίπεδο – φυσικό, συγκινησιακό, 
πνευματικό. Καθαρίζουν το σώμα, ανακουφίζουν από τη φυσική και πνευματική 
ένταση και ισορροπούν το νου. Χρησιμοποιούμενες από την αρχαιότητα, αυτές οι 
αρωματικές ουσίες εξάγονται από τα πέταλα, τα φύλλα, τις ρίζες, το ξύλο και τις 
ρητίνες των φυτών. Η Αρωματοθεραπεία είναι ο πρώτος πρακτικός οδηγός που σας 
βοηθά να προλάβετε και να θεραπευθείτε μόνοι σας από συνηθισμένα προβλήματα 
της υγείας σας, εκμεταλλευόμενοι τις ωφέλιμες ιδιότητες των αιθέριων ελαίων.
Οδηγίες βήμα προς βήμα, συνοδευόμενες από κατατοπιστικές εικόνες, παρουσιάζουν 
τα κύρια στάδια της αγωγής.
Ένα επιπλέον κεφάλαιο, αφιερωμένο στην καθημερινή αρωματοθεραπεία, εισάγει 
καινούριους τρόπους χρήσης των αιθέριων ελαίων στο σπίτι. Το κύριο μέρος του 
βιβλίου σας αποκαλύπτει τη χρήση τριάντα διαφορετικών αιθέριων ελαίων για την 
αντιμετώπιση ενός μεγάλου φάσματος αδιαθεσιών, όπως:

Υψηλή αρτηριακή πίεση          Σεξουαλικά προβλήματα
Πνευματική κούραση               Πόνους εμμηνόρροιας
Δυσπεψία                                  Κρυολογήματα και Γρίπη
Πέσιμο των μαλλιών                Πονοκεφάλους
Αϋπνίες                                     Ακμή



Μαθήματα ζωής
Μυθιστόρημα
Kelly Cathy
Εκδόσεις Εμπειρία Εκδοτική

Το ιστορικό πολυκατάστημα Κένι'ς αποτελεί το στολίδι της μικρής επαρχιακής πόλης. 
Η  διάσημη  τηλεπαρουσιάστρια  Ίνγκριντ  Φιτζέραλντ  για  πολλά  χρόνια  βλέπει  το 
σύζυγο  της,  Ντέιβιντ  Κένι,  τον  ιδιοκτήτη  του  Κένι'ς,  να  δίνεται  ολοκληρωτικά  στην 
επιχείρησή τους και να καταφέρνει να την απογειώσει εμπορικά. Αφοσιωμένη και η 
ίδια στην καριέρα της, ζει την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, μέχρι που η αποκάλυψη 
ενός καλά κρυμμένου μυστικού θα ταρακουνήσει γερά τα θεμέλια του ιδανικού κόσμου 
που  εκείνη  έχει  φτιάξει.

Η  Νάταλι  Φλιν  συγκατοικεί  με  τη  Μόλι,  την  κόρη  της  Ίνγκριντ.  Έχοντας  χάσει  τη 
μητέρα της σε πολύ μικρή ηλικία, νιώθει πως ένα κομμάτι της ζωής της παραμένει  
άγνωστο. Άραγε αυτά που θα μάθει για τη νεκρή μητέρα της θα τη βοηθήσουν να 
κατανοήσει  καλύτερα  τον  εαυτό  της;

Η Τσάρλι Φάλον, υπάλληλος στο Κένι'ς, που λατρεύει τον άντρα και το γιο της, νιώθει 
πως για πολλά χρόνια ζει στη σκιά της εκκεντρικής, δυναμικής μητέρας της. Τώρα 
όμως  είναι  η  ώρα  να  πάρει  τη  ζωή  της  στα  χέρια  της.

Η Σταρ Μπλούστοουν, μία γυναίκα με... μαγικές ικανότητες, είναι αυτή που μπορεί να 
τις  βοηθήσει  όλες.  Η εμπειρία  της  της έχει  μάθει  πως πρέπει  να  παλεύεις  για  να 
αποκτήσεις  τα  σημαντικά  πράγματα  στη  ζωή.  Και  είναι  έτοιμη  να  διδάξει  τα  πιο 
πολύτιμα  μαθήματα  ζωής...

Η Παρθένος της Ναζαρέτ: λαϊκή λατρεία, παραδόσεις 
και ιερά γεγονότα
Θρησκεία - Λαογραφία
Περιορή Ευγενία
Εκδόσεις Φυτράκης



Η  πιο  γνωστή  και  λατρεμένη  μορφή  Αγίου  στο  έθνος  μας  έγινε  η  Παναγία. 
Εκατοντάδες καλολογικά επίθετα της αφιέρωσε η ευφάνταστη ποίηση και η τέχνη του 
λαού  μας.  Οι  περισσότερες  εκκλησίες  και  μοναστήρια  μας  και  προπάντων,  τα 
ξωκλήσια  μας  ανήκουν  κυρίως  σ΄  αυτήν,  πάμπολλα  δε  είναι  τα  τοπωνύμια  που 
σχετίζονται με το ευλογημένο όνομά της. 
Η  συγγραφέας  τα  γνωρίζει  όλα  αυτά  και  μαζί  τις  παραδόσεις  του  λαού  μας,  των 
νησιών και των πόλεων μας, που συνδέονται με την Παναγία. Γι’ αυτό φρόντισε, με 
μεγάλη επιτυχία, να ζωντανέψει κάποιες από τις παραδόσεις αυτές, τις περισσότερο 
εντυπωσιακές και διδακτικές και όλα αυτά μετά από προσωπική υπομονετική έρευνα 
και  άμεση  γνώση  των  τόπων  και  των  τοπικών  παραδόσεων  (θαύματα,  ιστορικά 
συμβάντα) και καταγραφή συναρπαστικών λαϊκών βιωμάτων.

ΠΑΙΔΙΑ

Δε φοβάμαι … το νερό: το μεγάλο ταξίδι του νερού
Γιαννίκου Κατερίνα
Παραμύθι
Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί

Έχω κάποιους μικρούς φίλους, που φοβούνται να κολυμπήσουν στη θάλασσα. Έχω 
και κάποιους άλλους κατεργάρηδες, που κάθε πρωί ρίχνουν νερό μόνο στα 
μαγουλάκια τους! 
Έχω και κάποιους τρίτους που … δε θυμούνται πότε έκαναν τελευταία φορά μπάνιο.
Σ’ αυτό το βιβλίο, μέσα από πολύχρωμες εικόνες και απλά λόγια, ο αρκούδος 
Έκτορας και ο ποντικούλης Πάρης περιγράφουν το ταξίδι του νερού.
Γιατί τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν και να εκτιμήσουν την αξία του.
Να κατανοήσουν πόσο πολίτιμο και απαραίτητο είναι για τη ζωή στον πλανήτη.
Έτοιμοι, λοιπόν; Πάρτε το αδιαβροχάκι σας … το μαγιό σας … το αλεξίπτωτό σας … 
και φύγαμε!



  Όλη η Γη μια μπάλα: ιστορίες ποδοσφαίρου απ΄ όλο τον  
                                       κόσμο
                                       Wolf  Klaus – Peter
                                       Παιδικά Διηγήματα
                                       Εκδόσεις Πατάκης

Ο Αλεξέι,  ένα  φτωχό παιδί  από ένα χωριό της Ουκρανίας,  κάνει  τα  πάντα για να 
παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην Ντιναμό 
Κιέβου  και  την  Μπάγερν  Μονάχου.  Ο  Γιώργος  από  την  Ελλάδα  ανακαλύπτει  το 
ταλέντο του κάτω από τα δοκάρια εκεί που νόμιζε ότι έκανε μόνο για διαιτητής. Ο 

Γιλντράι από την Τουρκία έχει  πόδια ποδοσφαιριστή, αλλά πολλές φορές αυτό δεν 
είναι αρκετό για να γίνεις επαγγελματίας. Η Μόνα από την Τυνησία θυμώνει γιατί στην 
πατρίδα  της  τα  κορίτσια  δεν  επιτρέπεται  να  παίζουν  ποδόσφαιρο...

Δεκαέξι ιστορίες ποδοσφαίρου από δεκαέξι χώρες του κόσμου, με ήρωες παιδιά που 
μπορεί να ζουν κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, αλλά έχουν μια κοινή αγάπη: 
το ποδόσφαιρο!

Με το ένα με το δύο με το τρία … μεγαλώνω!
Madaras Lynda
Εφηβεία 
Εκδόσεις Κέδρος

Το  βιβλίο  αυτό  είναι  ένα  πού  χρήσιμο  και  πρακτικό  εγχειρίδιο,  που  θα  λύσει  τις 
απορίες σου σχετικά με όλα αυτά τα παράξενα που σου συμβαίνουν τώρα τελευταία.



 Τι ακριβώς σημαίνει «μεγαλώνω»;

 Γιατί βγάζω τόσες τρίχες;

 Γιατί μυρίζει ο ιδρώτας μου;

 Τι μπορώ να κάνω για τα σπυράκια μου;

 Γιατί παίρνω απότομα βάρος;

 Τι συμβαίνει στο σώμα μου «εκείνες τις μέρες του μήνα»;

Αν ψάχνεις κι εσύ απάντηση σ΄αυτές τις ερωτήσεις, διάβασε το βιβλίο αυτό, θα σε 
βοηθήσει  να  χαλαρώσεις  και  να  δεχτείς  με  χαρά  τις  συναρπαστικές  αλλαγές  που 
γίνονται στο σώμα σου.

 Κινητή αγάπη
                                        Minte – Konig Bianka
                                               Εφηβικό μυθιστόρημα
                                               Εκδόσεις Κέδρος

Αμάν αυτή η γκρίνια των γονιών για το τηλέφωνο! Τώρα όμως πάνε αυτά!  Για τα 
γενέθλιά  της  οι  γονείς  της  Χάνα  της  έκαναν  δώρο ένα  κινητό.  Λογικό  είναι  να  τη 
ζηλεύουν λίγο οι κολλητές της, η Μίλα και η Κάτι. Μέχρι που μια μέρα το κινητό της 
Χάνα  άρχισε  να  χτυπάει  ασταμάτητα.  Ερωτικές  εξομολογήσεις,  τραγουδάκια, 
ποιηματάκια, μηνύματα, μέρα νύχτα, κάθε ώρα και στιγμή, δεν αφήνουν τη Χάνα σε 
ησυχία.  Οι  τρεις  φίλες  προσπαθούν  να  μαντέψουν  ποιος  είναι  ο  ανώνυμος 
θαυμαστής. Η Μίλα πιστεύει ότι είναι ο Μαρκ, η Κάτι ποντάρει στον Τομπίας. Η Χάνα 
όμως έχει μια άλλη ιδέα...

                                                        



  

Παροιμίες: απ΄ όλο τον κόσμο
                             Κουλουμπή – Παπαπετροπούλου Κούλα 
(μετάφραση)
                                      Εκδόσεις Πατάκης

Στην παρούσα συλλογή,  όπου πραγματικά  έχει  σταχυολογηθεί  σοφία απ΄ όλο τον 
κόσμο,  προβάλλεται,  χωρίς  αμφιβολία,  το  παράδοξο.  Έτσι,  από  τα  πουλιά  που 
φωλιάζουν μέσα στα μαλλιά σου στη Δανία, μέχρι το τσάι που πίνεται με πιρούνι στην 
Ινδία – ας μην ξεχάσουμε, βέβαια, κι εκείνα τα σιγανά σκαθάρια της Τανζανίας που 
τρώνε  τους  σπόρους  –  οι  παροιμίες  αυτής  της  συλλογής  παρουσιάζουν  μεγάλη 
ποικιλία αλλά και παραδοξολογία.

                            Περιπέτειες στην κατασκήνωση: μια υπόθεση για 
τους ΧΑ.Μ.Ο.Σ.
                            Wolf Stefan
                            Παιδικό μυθιστόρημα – περιπέτεια
                            Εκδόσεις Κέδρος
                            

Η ανία  είναι  άγνωστη λέξη όταν οι  τέσσερις  φίλοι  που αποτελούν τους ΧΑ.Μ.Ο.Σ. 
περνούν μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές τους, και μάλιστα σε μια κατασκήνωση· γιατί 
τους  περιμένουν  ένα  σωρό  απρόοπτα  και  απίστευτες  περιπέτειες.
Στην αρχή κατηγορείται -ποιος να το πίστευε!- το "Κεφτεδάκι" για κλοπή. Έπειτα τα 
πράγματα γίνονται επικίνδυνα, όταν οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ. αντιμετωπίσουν τους επικίνδυνους 
μηχανόβιους, αλλά και όταν ένας φθονερός τύπος απειλεί τον Όσκαρ, τον αγαπημένο 
σκύλο της Σουχάνε. Φαντάσματα επιτίθενται κάθε βράδυ σε μια γιαγιά, μέχρι που οι 
ΧΑ.Μ.Ο.Σ. αποφασίζουν να βάλουν τέλος σ' αυτή την κατάρα. Και όταν η Σουχάνε 
κινδυνεύει να πνιγεί  σε ένα πηγάδι, ένα κορίτσι με κινητικές δυσκολίες αποδεικνύει 
πόσο  σπουδαία  πράγματα  είναι  ικανό  να  κάνει.
Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές παιδικής λογοτεχνίας της εποχής μας κυκλοφορεί 
επιτέλους  και  στα  ελληνικά.  Απόλαυσε  κι  εσύ  τις  περιπέτειες  των  ΧΑ.Μ.Ο.Σ.

Όπου  βρίσκονται,  γίνεται  χαμός.  Δεν  τονς  ξεφεύγει  τίποτα.  Δεν  αφήνουν  κανέναν 
κακοποιό  στην  ησυχία  του.  Δε  φοβούνται  τίποτα.  Είναι  πάντα  έτοιμοι  για  δράση. 
Κανένα μυστήριο δε μένει άλυτο όταν οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ. αναλαμβάνουν την εξιχνίασή του.

ΧΑ όπως  Χάινριχ
Μ   όπως  Μίχαελ
Ο    όπως  Όσβαλντ



Σ    όπως  Σουζάνε

Οι τέσσερις φίλοι που αποτελούν την ομάδα  των ΧΑ.Μ.Ο.Σ.  . Οι περιπέτειες τους θα σας  
συναρπάσουν!

                                     

               Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΚΥΔΡΑΣ

                    Ωράριο   λειτουργίας

   ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7:00 π.μ.  –  15:00 μ.μ.

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