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Ο μεγάλος γιος μεγαλώνει και αλλάζουν οι προτιμήσεις. 6 μήνες πριν, 
μπήκε το μικρόβιο για ιστορίες για παιδιά στην προεφηβεία.  
Ιστορίες για φανατικούς της περιπέτειας με απίθανες ιστορίες και 
πρωταγωνιστές τους απίθανους Νίντζα. 
Δράση και ανατροπές σε αυτά τα συναρπαστικά βιβλία για μικρούς 
αναγνώστες 
 
 
Η ομάδα του Νίτσα και οι φίλοι του θα εξερευνήσουν ένα αχαρτογραφητο 
νησί μέσα σε πυκνή ομίχλη και ενώ οι κίνδυνοι παραμονεύουν θα 

κυνηγήσουν από τέρατα Καρχαρίες και από αιωνίους εχθρούς τα 🤖 
ρομπότ και τις κόκκινες μάσκες. Θα αντιμετωπίσουν βρικόλακες και 
μούμιες σε στοιχειωμένα σπίτια. Θα μπούνε στην πρώτη αυτοκρατορία το 
θρυλικό απαγορευμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι που έχει κατακτήσει τον 
κόσμο και θα πρέπει να παίξουν χωρίς όρια και κανόνες.  

 

 
 

https://www.coolkids.gr/search/label/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.coolkids.gr/search/label/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%202021
https://lh3.googleusercontent.com/-lOPv6xAFwJI/YOYO5qatuZI/AAAAAAAAGNM/HoFuktiJhaE44WKaWrGbBTVekBs6CvjQQCNcBGAsYHQ/s1600/1625689804446906-0.png
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Μοναδικός στόχος η διάσωση του κόσμου και η επιστροφή στους φίλους 
τους. 
 
Η δράση και οι ανατροπές δεν τελειώνουν ποτέ σε αυτά τα συναρπαστικά 
βιβλία που υπόσχονται απίθανες εμπειρίες για τους μικρούς αναγνώστες.  
 
 
 

 
 
 
 
Ο Τζέι μπαίνει σε ένα θρυλικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, την Πρώτη 
Αυτοκρατορία, κι εκεί ο Μπλε Νίντζα βρίσκει άλλους παίκτες που τον 
λατρεύουν σαν ήρωα! Όταν όμως ανακαλύψει ότι το Σπιντζίτσου τού είναι 
άχρηστο στο παιχνίδι, θα φανεί αντάξιος του μύθου του και θα μάθει να 
επιβιώνει, προκειμένου να βοηθήσει τους άλλους παίκτες και να  
επιστρέψει στους φίλους του τους Νίντζα; 
 
 
Το βιβλίο θα το βρείτε στις εκδόσεις Παπαδόπουλος 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.epbooks.gr/shop/paidika-neanika-biblia/biblia-me-agapimenous-xaraktires/lego-ninjago/o-thrylos-tou-jay/
https://lh3.googleusercontent.com/-7N1hpVMf1IA/YOYOymnkbaI/AAAAAAAAGNI/NrBQtnmj9gkiZ8iALJ1YXqDKLvBdqmAswCNcBGAsYHQ/s1600/1625689785437838-1.png
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Είναι ένα συναρπαστικό θεματικό πάρκο με πραγματικούς δεινόσαυρους. 
Ο εκκεντρικός ιδιοκτήτης του πάρκου της η κλερ και ο πολυμήχανος 
γκραντι μπλέκουν συνεχώς σε περιπέτειες και προσπαθούν να σώσουν την 
κατάσταση δεινόσαυροι το σκάνε 
 

 
 

Νέες ιστορίες ανακαλύψτε και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες μαζί με τον T.rex 
τον Μασρανι και την ομάδα του αλλά και όλο το συναρπαστικό κόσμο  

 
 

https://www.epbooks.gr/shop/paidika-neanika-biblia/biblia-me-agapimenous-xaraktires/lego-jurassic-world/epixeirisi-diasosi/
https://lh3.googleusercontent.com/-lasejXDrILI/YOYYTC94xRI/AAAAAAAAGN8/e33QtNLMkRAEDj2hTNUZxVI58ukpxQxSwCNcBGAsYHQ/s1600/1625692217817756-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-_A4GwtEEwt8/YOYYOIuGN5I/AAAAAAAAGN4/UXTGIEZWyT8qIm54SLcBm2QhW-NRqlJwQCNcBGAsYHQ/s1600/1625692198881014-1.png
https://lh3.googleusercontent.com/-JzfZ4kPYOvo/YOYYJZgHHfI/AAAAAAAAGN0/QbNwv0IPWvQAvaMuC0qrR_jaNfqoyzATwCNcBGAsYHQ/s1600/1625692179871629-2.png

