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ბარონ მიუნჰაუზენის თავგადასავალი 4.9₾
ბურატინოს თავგადასავალი 6.9₾
ექიმი აიბოლიტი 4.9₾
იაკობ გოგებაშვილი შემეცნებითი მოთხრობები  8.9₾
ლეონარდო და ვინჩი 4.9₾
ლურსმანას თავგადასავალი 5.9₾
რევაზ ინანიშვილი რჩეული მოთხრობები 7.9₾
რობინ ჰუდის თავგადასავალი 5.9₾
სამი დიდი მეფის ისტორია 4.9₾
სამი დიდი ქართველის ისტორია 4.9₾
ქართული ხალხური ზღაპრები 5.9₾
შარლ პერო ზღაპრები 4.9₾
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100 იგავ-არაკი 5.9₾
ანდერსენის რჩეული ზღაპრები 6.9₾
ბემბი ფელიქს ზალტენი 5.9₾
ეგზიუპერი  პატარა პრინცი 6.9₾
მსოფლიოს 10 ზღაპარი 4.9₾
მსოფლიოს კლასიკოსთა ზღაპრები 6.9₾
ნილს ჰოლგერსონისა და გარეული ბატების თავგადასავალი 5.9₾
პინოკიოს თავგადასავალი 6.9₾
პუშკინის ზღაპრები 4.9₾
საბავშვო მოთხრობები ანტონ ჩეხოვი 4.9₾
ძმები გრიმების ზღაპრები 5.9₾
ჯეიმს მეთიუ ბარი პიტერ პენი 6.9₾
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მსოფლიოს მითები 5.9₾
აკაკი წერეთლის მოთხრობები 6.9₾
ბერძნული მითები 5.9₾
გმირი ქართველები 4.9₾
გოდერძი ჩოხელი მოთხრობები 7.9₾
ეკატერინე გაბაშვილი რჩეული მოთხრობები 4.9₾
ვაჟა-ფშაველას მოთხრობები 6.9₾
თედო რაზიკაშვილი. რჩეული მოთხრობები 6.9₾
იაკობ გოგებაშვილი  საღმრთო ისტორია 6.9₾
იაკობ გოგებაშვილი ისტორიული მოთხრობები 6.9₾
იროდიონ ევდოშვილი მოთხრობები 5.9₾
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მაიას კალენდარი 6.9₾
მარკ ტვენის სამი მოთხრობა 4.9₾
მაუგლის ამბები კიპლინგი 6.9₾
მსოფლიოს შვიდი საოცრება 6.9₾
მშვენიერი შავრა ანა სიუელი 7.9₾
ნიკო ლომოურის მოთხრობები 4.9₾
ოთხი წმინდანის ცხოვრება 4.9₾
რევაზ ინანიშვილი რჩეული მოთხრობები 8.9₾
ფრენსის ჰოდსონ ბერნეთი   პატარა პრინცესა 6.9₾
ფრენსის ჰოდსონ ბერნეთი იდუმალი ბაღი 6.9₾
ქართული მითები 5.9₾
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ბიძია ტომის ქოხი 8.9₾
მამაჩემი – ვაჟა–ფშაველა 5.9₾
მარკ ტვენი  პრინცი და მაწანწალა 6.9₾
მეფე მათიუშ პირველი იანუშ კორჩაკი 8.9₾
მეფე მათიუში უკაცრიელ კუნძულძე  იანუშ კორჩაკი 6.9₾
პატარა მაწანწალა ჯეიმს გრინვუდი 6.9₾
პოლიანა 6.9₾
პოლიანა იზრდება 7.9₾
ჟიულ ვერნი იდუმალი კუნძული 8.9₾
ტომ სოიერის თავგადასავალი 6.9₾
ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი 7.9₾



www.elf.ge

12
wlidan

10

 20 000 ლიე წყალქვეშ ჟიულ ვერნი 7.9₾
 80 დღე დედამიწის გარშემო ჟიულ ვერნი 7.9₾
 ანე ფრანკი თავშესაფარი 9.9₾
 გიორგი ლეონიძე მოთხრობები 7.9₾
 გოდერძი ჩოხელი მოთხრობები 7.9₾
 გულივერის მოგზაურობა  6.9₾
 კავკასია დიუმა 8.9₾
 კავკასიური მოთხრობები 8.9₾
 კაპიტან გრანტის შვილები 1  ნაწ. 6.9₾
 კაპიტან გრანტის შვილები 2  ნაწ. 6.9₾
 კვარტერონი მაინ რიდი 6.9₾
 მამები და შვილები ივანე ტურგენევი 6.9₾
 მონტესუმას ასული 8.9₾
 სიბრძნე სიცრუისა 6.9₾
 ფილოსოფია მოზარდთათვის 5.9₾
 ჯეიმს კუპერი ჯაშუში 7.9₾
 ჯოზეფ კონდრადი ლორდი ჯიმი 7.9₾
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