Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Γυναικείο
Ημερομηνία: Τρίτη, 01-02-2011
Σελίδα: 15
Μέγεθος: 364 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 29182
Επικοινωνία εντύπου: 210 6688000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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(Εκδόσεις Πατάκη) ΟΌσκαρ Μπρενιφιέρ γράφει ιδέες που έρχονται σε αντιπαράθεση
μεταξύ τους, μαθαίνοντάς μας τη φιλοσοφική σκέψη. «Ο Κ ) ΡΙΟ).
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Ο Νίκος Νυφούδης αφηγείται την ιστορία της Ευρωπαϊκής'Ενωσης και n
Beetroot αναλαμβάνει την εικονογράφηση.
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Η Μαρία Τσόγκα διηγείται την περιπέτεια μιας μπάλας που

κυλά για να ζήσει αμέτρητες περιπέτειες και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.
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'Ενα δέντρο γνωρίζει τον κόσμο μέσα από τις διηγήσεις ενός πουλιού. Από την
Αγγελική Δαρλάση. «10 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ME 11El P [ΤΕΧ >(Εκδόσεις
Μεταίχμιο)

Πειρατές που φοβούνται τη μαμά τους, σιχαίνονται

ανταλλάσσουν

το μπάνιο,

λάφυρα με τοστιέρες, έχουν άγχος για την καριέρα τους.
Ψυχογιός) Η βραβευμένη
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Λόρεν Τσάιλντ εικονογραφεί μοναδικά το κοκκινομάλλικο
κορίτσι που
εμπνεύστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '40 n Άστριντ Λίντγκρεν. «IX I
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Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να

σας ανοίξει τα μάτια, προειδοποιεί n συγγραφέας Κλοντ Κλεμάν. Δεν είναι όλες ο
πριγκίπισσες γλυκές, αθώες και κομψές. « 10 \0) \0) I /" (Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα)1ε

μια γκρίζα πολιτεία, ένα αγόρι ανακαλύπτει τα χρώματα, πέφτοντας

πάνω σε ένα απαγορευμένο βιβλίο με λουλούδια και μια σκονισμένη συσκευασία
με σπόρους. - TO \ΧΊΈΡΟΙΙ \Ι \0· (Εκδόσεις Μεταίχμιο) ΟΌσκαρ Ουάιλντ
δανείζεται το κεντρικό μήνυμα από το «Πορτρέτο
,οτορία για παιδιά. «TO BIB 11O11O) III

του Ντόριαν Γκρέι» σε μια τρυφερή
"!' 1Α,7·(Εκδόσεις Μεταίχμιο)...

πέφτει από μια σάκα και παρασύρεται από τον αέρα σε μακρινά ταξίδια...
Ανδρικόπουλος
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την επανάσταση που κάνουν οι 24 ήρωες της Μαρίνας Κούτρα,
τα γράμματα της Αλφαβήτου.
ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ
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