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Ε∆Ω ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ

Πιτσιρίκια, ζωάκια
και… αγάλµατα
Γνώση, δράση, ανατροπές και πολλή-πολλή φαντασία σε
µερικά ξεχωριστά βιβλία που σας προτείνουµε.
Της Αναστασίας Καµβύση

πουλάκι τόσο δα, κουβαλά έναν
µεγάλο, µυρωδάτο, λευκό φάκελο
µε ένα γράµµα για τη Λιλή, τη µυστηριώδη µονόκερο. Αφού µιλήσει
µε όλα σχεδόν τα ζώα του αγροκτήµατος, που περιµένουν κι αυτά µε
αγωνία τον ταχυδρόµο, ο Βίκτορας
–σαν άλλος ∆ον Κιχώτης– φτάνει
κι αυτός µπροστά στη ∆ουλσινέα
των ονείρων του. Ποια είναι επιτέλους η Λιλή και πού κρύβονται
στις µέρες µας οι µονόκεροι; Μια
αστεία ιστορία, εικονογραφηµένη µε κέφι από την Ντοτρεµέρ, η
οποία ζωγραφίζει µε την ίδια χάρη
αγγελικά πρόβατα και παραξενεµένα κουνούπια.

ΣΕΛ. 48, ΤΙΜΗ €15,90

Επιτέλους, µια πόλη-ηρωίδα παραµυθιού: Στο πάρκο της τα δέντρα ξέρουν να λένε παραµύθια.
Στο µουσείο της τα χρώµατα αλλάζουν ανάλογα µε τη διάθεση
του επισκέπτη. Το ταχυδροµείο
της αλλάζει όλα τα γράµµατα, έτσι
ώστε οι αποστολείς να γράφουν
αυτό που πραγµατικά αισθάνονται και καµιά φορά, απλώς, αυτό
που πρέπει. Βέβαια, στην ιστορία
υπάρχει κι ένας κακός ήρωας, ο
πόλεµος, που επιµένει να θέλει
να χαλάσει αυτή τη µαγική πόλη, σε πείσµα των δρόµων της
που σχηµατίζουν κύκλους για να
αναγκάζουν τα τανκς να γυρίζουν γύρω-γύρω... Οι δηµιουργοί
αυτού του εξαιρετικού αλληγορικού βιβλίου είναι δύο µεγάλα
παιδιά που σεργιανίζουν καθηµερινά στις σελίδες του www.
papakistimpaniera.gr

Η Αφροδίτη της
Μήλου κλαίει

Σοφία Γιαλουράκη
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2010
ΣΕΛ. 156, ΤΙΜΗ €14,00

Ελευθερώστε τα
βασανισµένα ζώα!
Μια υπόθεση για
τους ΧΑ.Μ.Ο.Σ.

Στέφαν Βολφ
ΕΙΚΟΝ. ΡΑΪΝΕΡ ΣΤΟΛΤΕ
ΜΤΦΡ. ΛΙΛΙΑΝ ΤΣΙΑΒΟΥ
ΚΕ∆ΡΟΣ 2009

σµα είναι πολλά από τα ζώα αυτά
να πεθαίνουν στις διαδροµές, ενώ
–ακόµα χειρότερα– όσα επιζούν
καταλήγουν στο σφαγείο. Φυσικά,
οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ. αναλαµβάνουν δράση για να σταµατήσουν την κακοποίηση των ζώων. Οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ.
είναι µια αχώριστη παρέα δεκατριάχρονων παιδιών. Ο αθλητικός
Χάινριχ, ο πανέξυπνος Μίχαελ, ο
χοντρούλης Όσβαλντ και η πανέµορφη και πολύ φιλόζωη Σουζάνε –πάντα αγκαλιά µε τον σκυλάκο της τον Όσκαρ– έχουν µπλέξει
σε πολλές αστείες, επικίνδυνες και
διδακτικές ιστορίες, που γεµίζουν
ήδη 12 τόµους. Αυτή είναι η πιο
πρόσφατη περιπέτειά τους.

ΣΕΛ. 258, ΤΙΜΗ €10,00

Οι ΧΑ.Μ.Ο.Σ. ψάχνουν έναν ασυνείδητο οδηγό που τραυµάτισε βαριά µια συµµαθήτριά τους και την
εγκατέλειψε στη συνέχεια στον
δρόµο. Στη διάρκεια των ερευνών τους θα έρθουν αντιµέτωποι
µε φρικτούς ανθρώπους, που δεν
έχουν κανέναν σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή – πόσω µάλλον αυτή των ζώων. Τα κακοποιά αυτά
στοιχεία κάνουν µεταφορές ζώων
(αλόγων συγκεκριµένα) µε αποτρόπαιες µεθόδους. Το αποτέλε-
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Gunther Jakobs
ΜΤΦΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΑΕΡΟΣΤΑΣΤΟ 2010
ΣΕΛ. 28, ΤΙΜΗ €12,00

Το σαλιγκάρι δεν θέλει να είναι
αργό, το ποντικάκι δεν θέλει να
κρύβεται, ο ασβός θέλει να µυρίζει
ωραία. Τα ζώα δεν αισθάνονται καλά µε τον εαυτό τους και τρέχουν
στον γιατρό Συµπαθητικό, ο οποίος
έχει µια λύση για όλους και καταφέρνει να τους δείξει ότι καµιά φορά αυτό που θεωρούµε αδυναµία
ή ελάττωµα µπορεί να αποδειχθεί
χρήσιµο. Έξυπνη ιστορία, σε ρίµες,
για να µιλήσει κανείς στα παιδιά
για την αυτοπεποίθηση και τη χαρά τού να είσαι διαφορετικός. Τρίτο
εικονογραφηµένο βιβλίο της σειράς
«Ο γιατρός Συµπαθητικός».

Ο µονόκερος στη
φάρµα… περιµένει
ένα γράµµα

Όλοι είµαστε µικροί
ήρωες!
Uli Geissler

Κριστιάν Πονσόν
ΕΙΚΟΝ. ΡΕΜΠΕΚΑ
ΝΤΟΤΡΕΜΕΡ
ΜΤΦΡ. ΜΑΡΙΖΑ
ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2010

ΣΕΛ. 40, ΤΙΜΗ €12,06

Ο Βίκτορας ο ταχυδρόµος, ένα

Η Αλέκα, ένα κορίτσι που ετοιµάζεται να πάει στην έκτη δηµοτικού, µετακοµίζει από την
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στη
Μήλο. Εκεί θα γνωρίσει παιδιά
που δεν έχουν µάθει ακόµη να
συµβιώνουν µε το διαφορετικό κι
έναν καλό δάσκαλο, που θα τους
βοηθήσει να το καταφέρουν. Κι
αν η περιπέτεια της Αλέκας στη
Μήλο έχει αρχή, µέση και τέλος,
η ιστορία του νησιού συνεχίζει να
εξελίσσεται από την αρχαιότητα,
τότε που φτιάχτηκε το περίφηµο
άγαλµα της Αφροδίτης, µέχρι σήµερα. Η «Αφροδίτη της Μήλου
κλαίει» είναι ένα σπουδαίο βιβλίο
για ανήσυχα παιδιά που χαίρονται να µαζεύουν πληροφορίες
από τις ιστορίες που διαβάζουν. Η
συγγραφέας, το 2008, βραβεύτηκε για το βιβλίο της «Τα πορτρέτα
του Φαγιούµ και η µυστηριώδης
Μις Τζούλια» µε το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά.

Η Πόλη που έδιωξε
τον πόλεµο

Αντώνης Παπαθεοδούλου
ΕΙΚΟΝ. ΜΥΡΤΩ ∆ΕΛΗΒΟΡΙΑ
ΠΑΤΑΚΗΣ 2010

Ο θησαυρός του βιβλιοπόντικα

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
ΕΙΚΟΝ. ΚΙΑΡΑ ΦΙΝΤΕΛΕ
ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΝΝΑΤΑΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ 2010
ΣΕΛ. 32, ΤΙΜΗ €17,99

Ο Βιβλιοπόντικας, το ποντίκι που
λατρεύει τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία, αποκτά µαζί µε τη γυναίκα
του, την Τίτα Γραβιέρα, ένα κοριτσάκι. Ο Βιβλιοπόντικας ψάχνει
ανάµεσα στα πιο νόστιµα βιβλία
που ο ίδιος έχει «φάει µε τα µάτια», και παρασύρει µαζί του τους
µικρούς αναγνώστες σε ένα ταξίδι όπου θα συναντήσουν πολλούς
ήρωες αγαπηµένων τους παραµυθιών, από τον Μικρό Πρίγκιπα
µέχρι το Αηδόνι του Αυτοκράτορα.
Εξαιρετικά εικονογραφηµένο βιβλίο – αφορµή για να ανακαλύψουν τα παιδιά κι άλλα βιβλία της
παγκόσµιας λογοτεχνίας. Είναι το
πέµπτο βιβλίο της σειράς µε ήρωα
τον Βιβλιοπόντικα και συνοδεύεται
από CD µε µουσική και τραγούδια
που συνθέτει και ενορχηστρώνει ο
Κώστας Θωµαΐδης.
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