Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 09-04-2009
Σελίδα: 34,36,37,38,40
(1 από 5)
Μέγεθος: 3058 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ο uayiKOsnaioiKOs
Βιβλιοκοσμο5
Μαντλέν Ντένι
Αγγελική Βαρελλά
Ταξίδια στο μαγνητικό τραπέζι
Ταξίδι χωρίς βαλίτσα
Τέσσερα επιτραπέζια παιχνίδια
Εικονογράφηση: ΕλένηΤσαμπρά
γεμάτα γνώσεις
Εκδόσεις: Πατάκη
Εικονογράφηση:ΡεμίΤορνιόρ
Σελ.: 8ο
Εκδόσεις:Καστανιώτη
Ησειρά«Σταβαθιά...»είναισχεδιασμένηγια παιδιάπου έχουναποκτήσει
Σελ.:8
ευχέρεια στην αναγνώρισημικρώνλογοτεχνικώνκειμένων,
Στις διακοπές, στο σπίτι, στη διάρκεια του ταξιδιού,
αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται ένα ασφαλές αναγνωστικό
πέρασεευχάριστατην ώρα σου κάνονταςτον γύρο του
περιβάλλον.
κόσμου καιμαθαίνονταςταξιδιωτικάμυστικάμέσααπό Στοτέλος κάθε βιβλίουοι μικροίαναγνώστεςθα διασκεδάσουν
τις σελίδες αυτού του βιβλίου.Τέσσεραμαγνητικά με δημιουργικέςδραστηριότητες βασισμένεςστην ιστορία που
παιχνίδια, ένας τροχός και πιόνια συνθέτουν ένα βιβλιοπαιχνίδι
διάβασαν.
που μπορείς να το πάρεις παντού! Παίξε
μόνος σου, με τους φίλους σου ή με την οικογένεια Μάικλ Μπρόουντ
To απίστευτο βιβλίο μου
σου!
Μετάφραση:ΡέναΡώσση-Ζαΐρη
Πατρίσια Χολ
Γιαπαιδιά6-8ετών
Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα
Εκδόσεις:Μεταίχμιο
Σελ.: 32
250 επαγγέλματα για να σχεδιάσεις το μέλλον σου
Μετάφραση:X.Σαμαρά,M.Τσαούση
Τα βιβλίαμε νεράιδες, καουμπόηδες και παπάκιαδεν αρέσουν
Εικονογράφηση:Πρόντο,Σ.Μούρεν,Σ.Τελέσκι,Ρόμπιν. στον Νικόλα.Πιστεύειότιείναιβαρετά.Έτσι,αποφασίζεινα φτιάξει
Εκδόσεις:Καστανιώτη
έναδικότου φανταστικόβιβλίο,γεμάτοαπίστευταπράγματα.
Βάζειμέσαένα ιπτάμενοτρένο που το οδηγείένας πειρατής,έναν
Σελ.:120
To«Ανακαλύπτωτα επαγγέλματα»είναιοργανωμένογύρω τεράστιο κόκκινοδεινόσαυρο,τριχωτάτέρατα που τρώνε πολλά
από 14θεματικές ενότητες, όπως η πόλη, η ύπαιθρος, το γλυκά,εξωγήινουςμε επτά πόδια, καουμπόηδες καβάλααε ζουζούνια.
νοσοκομείο,το αεροδρόμιοή το αθλητικόκέντρο,καιείναι
ένας πραγματικός θησαυρός πληροφοριών για να μπορέσειςΣτοτέλοςτου βιβλίουπεριλαμβάνεταιμικρό βιβλιαράκιμε λευκές
σελίδες στο οποίο το παιδί μπορεί να γράψει όλα τα απίστευτα
να καταλάβειςτην καθημερινότητα250διαφορετικώνεπαγγελμάτων
καινα φανταστείς, ίσως, αυτό που θα ήθελες
πράγματαπου του αρέσουν, απελευθερώνονταςτη φαντασία
του.
να κάνειςστο μέλλον...
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ΕύαΤσιμιακάκη
Ο ύμνος των ταυρομαχητών
Εικονογράφηση:Διονύσης Πάλμας
Γιαπαιδιάαπό 9 ετών
Εκδόσεις:Κέδρος
Σελ.:ι84
Στη Λιβαδοχώρα η ομορφιά και η δύναμη είναι
σπουδαία προσόντα.Ανείσαιαγελάδα αδύνατη, έχεις
πρόβλημα. To ίδιο κι αν είσαι ταύρος και δεν
είσαιδυνατός. Η Καλλιρόηείναι μια κοκαλιάρααγελάδα,
γι' αυτό και δυσκολεύεται να βρει ταίρι.
Ώσπου μια μέρα ερωτεύεται τον Πολύκαρπο,τον
πιοδιάσημο αθλητή της αρένας, καιη ζωή της αλλάζει
. Θακαταφέρει,όμως, να τον κάνεινα την αγαπήσει;
Καιποιο είναι,άραγε,το μυστικότου Πολύκαρπου
γιατο οποίο δεν νιώθει καθόλου περήφανος;

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 09-04-2009
Σελίδα: 34,36,37,38,40
(2 από 5)
Μέγεθος: 3058 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Σάλι Πομ Κλέιτον
Περσεφόνη
Η λατρεμένη κόρη
Εικονογράφηση:Βιρτζίνια Αι
Διασκευή: ΡέναΡώσση-Ζαΐρη
Γιαπαιδιά 8-ιο ετών
Εκδόσεις:Μεταίχμιο
Σελ.: 32
Όταν ο Πλούτωνας αρπάζει την Περσεφόνη και την
οδηγεί στον Κάτω Κόσμο, η μητέρα της, η θεά Δήμητρα,
καταριέται τη γη και όλα σταματούν να φυτρώνουν.
Ο ήλιος σταματάει να λάμπει.Τα φυτά και
τα λουλούδια ξεραίνονται... Χειμώνας βασιλεύει όλο
τον χρόνο. Η Περσεφόνη πρέπεινα γυρίσει στον
Πάνω Κόσμο. Η μητέρα της κάνει συμφωνία με τον
Πλούτωνα.Τρεις μήνες τον χρόνο η Περσεφόνη θα
μένει στον ΚάτωΚόσμο.Τότεστη γη θα επικρατεί βαρύς
χειμώνας.Έναςαπότους γνωστότερους μύθους
της ελληνικής μυθολογίας, όμορφα εικονογραφημένος,
στον οποίο περιγράφεται πώςδικαιολογούσαν
οι αρχαίοι'Ελληνεςτο ταξίδι απότον θάνατο στη
ζωή και την εναλλαγή των εποχώντου χρόνου.
Μιγκελ 6ε Θερθόντες
Δον Κιχώτης
Εικονογράφηση:ΚριςΡίντελ
Διασκευή: ΜάρτινΤζένκινς
Μετάφραση: Φανή Πανταζή
του, πουέκλειναν μέσατους όλη τη ζεστασιά και την τερο απόέναν απλόδεσμό αίματος.Όπως η Μαίρη,
Για παιδιά 8-ιο ετών
τρυψεράδατου κόσμου.
έτσι και η Άγκνεςδιαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και
Εκδόσεις:Μεταίχμιο
χάρη σ' αυτές θα καταφέρει να επικοινωνήσει με τη
Σελ.: 352
μακρινή προγονότης και να μας αφηγηθεί την ιστορία
ΟΔον Κιχώτης,ο ρομαντικός και ονειροπόλος ιππότης,Σίλια Ρις
της. Την ιστορία μιας κοπέλαςπου,αψηφώνταςόλες
μπλέκειαε αστείες καταστάσεις, μονομαχεί στο Η μικρή μάγισσα
Μετάφραση: Πόπη Εμμανουηλίδου
τις κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής της,
όνομα της αγαπημένηςτου αλλά και όλων των περιπλανώμενων
ετών
τόλμησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της.
ιπποτών,ζει ανάμεσαστη φαντασία και Γιαπαιδιά12-14
την πραγματικότητα.Πλάι του ο Σάντσο,ο πιστόςφίλος Εκδόσεις:Μεταίχμιο
Όσκαρ Μπρενιφιέ
Σελ.: 224
και υπηρέτης του, ένας απλός και πονηρός χωρικός,
προσπαθείνα προστατέψειτον αφέντη του από Η Μαίρη, η μικρή μάγισσα, φυγαδεύεται από την Τα συναισθήματα! Τι είναι;
Αγγλία μετά την καταδίκη της γιαγιάς της για μαγεία Η ευτυχία!
τις κακοτοπιές.
Τι είναι;
Μέσα απότις σελίδες αυτού του βιβλίου - σταθμού και τη θανάτωσητης στην πυρά.Φαίνεται ότι σι αντιλήψεις
του Παλιού Κόσμου δεν είναι εύκολο να αλλάξουν.
Εκδόσεις: Καστανιώτη
στην παγκόσμια λογοτεχνία, αναδεικνύεται η αξία
Η νεαρή κοπέλαείναι όμως αποφασισμένη Σελ.: 1oo
της πραγματικήςφιλίας και περνούν ανθρωπιστικά
να παλέψεικαι να καθορίσει μόνη της την ταυτότητα Η σειρά «Σκέψουμαζί μου», με αφορμή τους παιδικούς
μηνύματα, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και ο αλτρουισμός.
της. Τη συναρπαστική ιστορία της καταγράφει και
προβληματισμούς και τις ανησυχίες, προτείνει
Απευθύνεται οε μικρούς αλλά και μεγάλους
κρύβει στις σελίδες του ημερολογίου της. Δυνατό νέους τρόπους αναζήτησης και απευθύνεται οε όλα
αναγνώστες.
μυθιστόρημα, γεμάτο μαγεία και συγκίνηση, που τα παιδιά που ψάχνουναπαντήσειςοε σοβαρά ζητήματα
σχετικά με τον εαυτό τους, τη ζωή και τον κόσμο.
διαδραματίζεται τον 170αιώνα και περιγράφειτο συναρπαστικό
Χαράλαμπος Κατσάρας
ταξίδι μιας νέας γυναίκας προςτην ανεξαρτησία
Η πόλη με τα χαμένα παραμύθια
και τη χειραφέτηση.
Γιαπαιδιάαπό12ετών
ΝιλΜόρις
Εκδόσεις:Κέδρος
Σίλια Ρκ;
365 απίθανα γεγονότα και ρεκόρ
Σελ.:136
για τη φύση
Ο μικρόςΑνέστης βρίσκεταίαντιμέτωποςμε τις φλόγες Η μάγισσα
Μετάφραση: Ρούλα ΚοκολιούΕκδόσεις:
Μετάφραση: Χίλντα Παπαδημητρίου
του πολέμου. Μαζί με την οικογένεια του θα εγκαταλείψει
Καστανιώτη
Γιαπαιδιά 12-14ετών
τη Σμύρνη και θα αναζητήσει μια καινούργια
Σελ.: 176
πατρίδα.Εκεί,όλοι μαζί και χωριστάο καθένας Εκδόσεις:Μεταίχμιο
Γεμάτο καταπληκτικές και απίστευτα ρεκόρ, το βιβλίο
θα παλέψουν για να στεριώσουν και να κάνουν Σελ.:3θ4
ένα νέο ξεκίνημα. To αγόρι θα αγωνιστεί να κερδίσει ΗΆγκνεςΧερν, μια δεκαοχτάχρονη φοιτήτρια ινδιάνικης σάς δίνει την ευκαιρία να μάθετε κάθε μέρα και
καταγωγής, είναι η απόγονος της μικρής μάγισσας
από κατι καινούργιο για τη φύση, από τις απαρχές
τα χαμένου του όνειρα μέσα από δρόμους δύσκολους.
Μαίρης Νιούμπερι, πουέζησε τον 170αιώνα. της ζωής στη Γη και το τέλος των δεινόσαυρων μέχρι
Η νοσταλγία του, όμως, για τη χαμένη πατρίδα
τη δομή του φυτικού και του ζωικού βασιλείου
θα το συνοδεύει πάντα. Θαέρχεται στο νου του Παρ'όλο πουτις χωρίζουν σχεδόντριακόσια χρόνια,
μαζί με τα παραμύθια της Μικρασιάτισσας γιαγιάς δεν παύει να τις συνδέει μυστηριωδώς κατι ισχυρό¬ και τις φυσικές καταστροφές.
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 09-04-2009
Σελίδα: 34,36,37,38,40
(3 από 5)
Μέγεθος: 3058 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΜάικλΡάισμαν
Ο φύλακας
της βαρύτητας
Μετάφραση: Νίκος Γάσπαρης
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.: 32θ

Ο Σάιμον Μπλουμ, ένας συνηθισμένος μαθητήςτηςΣΤ
Δημοτικού, μόλις έκανε τη μεγαλύτερη
ανακάλυψημετά τη βαρύτητα- η οποίαέπεσε
κυριολεκτικά στα χέρια του. Καλά,εντάξει,
στο κεφάλι του. Βλέπετε,ο Σάιμον βρήκε
το «ΒιβλίοΔιδασκαλίας της Φυσικής»,ένα μαγικό
βιβλίο με τους τύπουςτης Φυσικής πουελέγχουν
τους νόμους του Σύμπαντος!
Μαρία Αγγελίδου
Οι άνθρωποι που έκλεψαν τα γράμματα
από τους θεούς
Εκδόσεις: Πατάκη
Σελ.: 56
Οι «Άνθρωποιπουέκλεψαντα γράμματααπότους
θεούς»δίνουν απάντησηαε αυτά και αε άλλα πολλά
ερωτήματα. Και δείχνουν με λόγια και ζωγραφιές
ότι ο κόσμος των μύθων και των ηρώων και
των θεών είναι ο κόσμος ο δικός μας.
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Ρόμπερτ Σαμπούντα, Μάθιου Ράινχαρτ
Μυθολογική εγκυκλοπαίδεια
- Νεράιδες, ξωτικά
κι άλλα πλάσματα μαγικά
Μετάφραση: ΦίλιπποςΜανδηλαράς
Εκδόσεις: Πατάκη
Σελ.: η
Ένα θεαματικό βιβλίο με περισσότερες από τριάντα εικόνες
που ξεπετάγονται από τους δημιουργούς της «Προϊστορικής
Εγκυκλοπαίδειας».Εικόνες με πλάσματα της φαντασίας, της
παράδοσηςκαι της λογοτεχνικής δημιουργίας. Μια αξέχαστη
γνωριμία με μυθικούς και φανταστικούς ήρωες από όλο τον
κόσμο και απόόλες τις εποχές.
Andrea Pinnington &. Marie Greenwood
Παγκόσμιος Ατλας τρισδιάστατος, διαδραστικός
Μετάφραση:
ΝίκοςΓάσπαρης
Εκδόσεις: Πατάκη
Σελ.: 32
Με αυτόν τον εντυπωσιακό ΠαγκόσμιοΆτλαντα,γνώσηκαι
παιχνίδιγίνονται ένα. Μια τρισδιάστατη περιστρεφόμενη
υδρόγειος αναδύεται απότο μοναδικό αυτό βιβλίο και μαζί
με τους εκπληκτικούς πολύχρωμουςχάρτες, τις συρόμενες
σελίδες με τις πληροφορίες για τους ανθρώπουςκαι τη
φύση, τις πόλεις και τα αξιοθέατα, τα ζώα και τα φυτά αε ταξιδεύουν
οε ολόκληρη τη Γη.

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 09-04-2009
Σελίδα: 34,36,37,38,40
(4 από 5)
Μέγεθος: 3058 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Jane Bull
Μερκούριος Αυτζής
λύ όμορφα οι δυο τους. Κουβεντιάζουν, παίζουν με
Φτιάξ'το!
Ένα... ψυγείο για τον Ορφέα
τα αυτοκινητάκια, πηγαίνουνστην παιδικήχαρά και
Απόδοση:Ελένη Γκαγκάτσιου
Εικονογράφηση:Λήδα Βαρβαρούση
στο σινεμά. Κάποιαστιγμή, η γιαγιά πρέπεινα φύγει.
Εκδόσεις: Πατάκη
Για παιδιάαπ04ετών
Όμως, ο Αλέξης δε θέλει. Δε θέλει καθόλου. Γιατί
Σελ: 62
Εκδόσεις:Ψυχογιός
φοβάται ότι η γιαγιά του δεν θα ξαναγυρίσει, όπως
Ένα βιβλίο γεμάτο με ιδέες για να μεταμορφώσετε
Σελ: 56
η θεία Καίτη πουήταν πολύμεγάλη
τα άχρηστα αντ1κείμενα σας - απόχαρτί, πλαστικό,
Ο Ορφέας θέλει να παίζει μόνο μετο... ψυγείο που
μέταλλο ή ύφασμα - αε μικρούς θησαυρούς, φτιάχνοντας
του αγόρασεη γιαγιά του. Παίρνει απόμέσατα γλυκά Χρυσάνθη Τσιαμπαλή - Κελεπούρη
θαυμάσια δωράκια και απίθαναπαιχνίδια.
και τα παγωτάκαι τα κάνει δυο χαψιές.Όταν όμως Ο Βασίλης και οι θυμωμένες ζωγραφιές
Σκεφτείτε λοιπόν πριντα πετάξετε! Βγάλτε τα από
πάειστο σχολείο,τα πρωτάκιαδεν τον θέλουν.
Εικονογράφηση:Χρήστος Δήμος
τον κάδο σκουπιδιώνσας και αφήστε τη φαντασία
Τον φωνάζουν«Φούσκα»και «Μπουλντόζα»,και τον
Για παιδιάαπ07ετών
αποφεύγουν.Ώσπουη δασκάλατου με τη μαμά του
Εκδόσεις:Ψυχογιός
σας ελεύθερη.
συμφωνούννα λάβουν μέτρα, κι απότότε ο Ορφέας
Σελ.: 64
Κρίοτοφερ Γκόλντεν,Τόμας
Ε. Σνιγκόσκι
γίνεται άθελα του... βιβλιοφάγος.
Ο Βασίληςλατρεύει τη ζωγραφική!Αλλά κάθε φορά
Εξόριστος IV - Ο πόλεμος των Δρακύλων
που ζωγραφίζει σπάταλα ολόκληρα... βουναλάκια
Μπίλλι Ρόζεν - Μάκης Τσίτας
απόχαρτί μέχρι να πετύχειαυτό πουθέλει, χωρίςνα
Μετάφραση: ΡένιαΤουρκολιά-Κυδωνιέως
Μη φεύγεις
σκέφτεται πωςκάνει κατι κακό!.Μέχρι τη μέρα που
Εκδόσεις:Πατάκη
Εικονογράφηση:ΕλίζαΒαβούρη
του συμβαίνει κατι απίστευτο: τέσσερα μισοζωγραφισμένα
Σελ.: 264
Γιαπαιδιά απ04ετών
φύλλα, πουείχε πετάξει στο καλάθι για
ΟΤίμοθι Κέιντ είναι το μοναδικό αγόρι στον κόσμο
τα σκουπίδια, θυμώνουν- και τότε...
χωρίς μαγικές δυνάμεις - και... καταζητείται... νεκρός Εκδόσεις:Ψυχογιός
Παιδιά, χρησιμοποιούμε με μέτροτό χαρτί, ανακυκλώνουμε
ή ζωντανός! Ο Τίμοθι και η Κασσάνδραμπορεί Σελ.: 56
τα χάρτινα σκουπίδια μας καιπροστατεύουμετο
να έχουν νικήσει τον μισητό μάγοΑλχαζρέντ,όμως Ο Αλέξης αγαπάει πολύτη γιαγιά του. Και η γιαγιά
αγαπάει πολύτον Αλέξη. Σήμερα ήρθε πάλινα τον
περιβάλλον!
τα προβλήματατους δεν τελείωσαν.
δει κι εκείνος είναι πολύ χαρούμενος γΓ
Έναανατρεπτικό μυθιστόρημα φαντασίας, όπου η
αυτό, γιατί πάντα
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ανθρώπινηδιάνοια επιβάλλεταιστη μαγεία. Μια περιπέτεια
περνάνεποΟι ιστορίες του Μπιντλ του
βαθιά ανθρωπιστική σ' ένα σύμπαν ολοκληρωτικά
Βάρδου
μαγικό.
Μετάφραση: Καίτη Οικονόμου
Για παιδιάαπόn ετών
Richard Plan
Εκδόσεις:Ψυχογιός
Προσσελήνωση
Σελ.: 128
Εκδόσεις:Πατάκη
Στο βιβλίο «Οι ιστορίες του Μπιντλ του
Σελ.: 14
Βάρδου» περιλαμβάνονται πέντε παραμύθια,
Με αφορμή τα σαράνταχρόνιααπόεκείνη την
το καθένα με τους δικούς του ήρωες,
καλοκαιρινή Κυριακή του 1969που δύο Αμερικανοί
που θα σας κάνουν να γελάσετε, να
πιλότοι κατέβηκαν μια σκάλα, πάτησαν
ονειρευτείτε, να διασκεδάσετε αλλά και
ένα γκρίζο, όλο σκόνη έδαφος και έγιναν
να... τρομάξετε.
αμέσως οι mo διάσημοι άνθρωποι στον
Τόσο οι Μαγκλ όσο και οι μάγοι θα απολαύσουν
πλανήτη,το εκπληκτικό αυτό βιβλίο ξαναζωντανεύει
ιδιαίτερα τα σχόλιατου καθηγητή Ντάμπλντορ,
τα mo δύσκολα και συναρπαστικά
πουψωτίζουντο ηθικό δίδαγμα κάθε
βήματα που έγιναν ποτέ: τα βήματα
ιστορίας, αποκαλύπτοντας, παράλληλα,
στη Σελίνη.
μυστικές πτυχέςτης ζωήςστο «Χόγκουαρτς».
IngoSiegner
Ο μικρός δράκος Καρύδας
και οι περιπέτειες του
Κείμενο-- Εικονογράφηση:IngoSiegner
Γιαπαιδιάαπό5 ετών
Εκδόσεις:Αερόστατο
Σελ.:70
Κάπουμακριά, πολύμακριά απόεδώ, βρίσκεται
το Νησί των Δράκων.Εκείμόλιςχιόνισε και όλοι οι
μεγάλοι δράκοιέψυγαν πετώνταςγια το Νησί του
Καλοκαιριού.Τα μικρά δρακάκια, όμως, δεν έφυγαν,
επειδή δεν έχουν μάθει ακόμη να πετούν. Ο
Καρύδαςανυπομονεί v' ανοίξει τα φτερά του και
να ταξιδέψει μακριά, να κάνει νέους φίλους και να
γνωρίσει τον κόσμο!
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Φίλιπ Κερ
Τα παιδιά του λυχναριού - Η Βασιλική
Κόμπρα της Κατμαντού
Μετάφραση: ΚώστιαΚοντολέων
Για παιδιά απόn ετών
Εκδόσεις:Ψυχογιός
Σελ.: 376
ΟΤζον και η Φιλίπαείναι δίδυμα αδέλφια
και έχουν ανακαλύψει, εδώ και κάμποσο
καιρό, ότι κατάγονται από μια πανάρχαια
οικογένεια τζίν και ότι κατέχουν μαγικές
δυνάμεις.Έπειτααπόμιατρομερή περιπέτεια
στην Αίγυπτο, τώρα έρχονται αντιμέτωποι
μενέους κινδύνους.

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 09-04-2009
Σελίδα: 34,36,37,38,40
(5 από 5)
Μέγεθος: 3058 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Μερκούριος Αυτζής
Όστρακο στα μαλλιά
Πρόλογος:ΑίτσαΨαραύτη
Γιαεφήβους
Εκδόσεις:Ψυχογιός

ΜάρκουςΖούσακ
λυπημένη γοργόνα του κήπου του.Ένα παραμύθι
Η κλέφτρα των βιβλίων
που ταξιδεύειτα παιδιάσετοπία μαγικά,εκεί που όλα
μπορούννα συμβούν, μετη δύναμητης αγάπης. «Θα
Μετάφραση:ΚώστιαΚοντολέων
το φωνάξωδυνατά v' ακούσει ο κόσμος όλος πως δε
Γιαεφήβους
Εκδόσεις:Ψυχογιός
φοβάμαι μη χαθώ, δε με τρομάζει ο δρόμος. Φτερούγες
Σελ.:3θ4
βάζω αετού και την ορμή του ανέμου για να
Σελ.:6ι6
Έναθαλάσσιοόστρακο σημαδεύει άλλοτε με τραγικέςΌταν η νεαρή Λίζελφτάνει στο σπίτιτων θετών γονιώνγυρίσω θάλασσες κι εσέναουρανέ μου. Στα πέρατα
συνέπειες κιάλλοτε καλότυχατη ζωήτεσσάρων
της, έχοντας χάσει την οικογένειατης, το μόνο όλα θα γυρνώτον κλέφτητης:χαράςνα βρω...».
κοριτσιώνπου έζησανστον ίδιοτόπο αλλάσε τελείως που κρατάεισταχέρια της είναιένα κλεμμένοεγχειρίδιο
Focus On
διαφορετικές ιστορικέςεποχές.
ενός νεκροθάφτη, το οποίο δεν μπορείνα διαβάσει,
ΗΦίλιννα,ένα κορίτσιπου ζει στα μέσατης Νεολιθικής
αφού δεν ξέρειγραφή καιανάγνωση.Αυτήθα Ανθρώπινο σώμα
Εποχής, η Βεριννώ,η βοσκοπούλα στα χρόνια είναικαιη αρχή της καριέραςτης ως... κλέφτρας.
Μετάφραση:ΕλένηΔασκαλάκη
του ΦιλίππουΒ',η Χρυσαυγή,κόρη ψαρά στα χρόνια Μιααξέχαστηιστορίαγια τη δύναμη της ανθρωπιάς, Εκδόσεις:Άγκυρα
του ΜακεδόνικουΑγώνα,καιη Αυγή,μια σύγχρονη για τις ανατροπές της ζωής, αλλά καιγια την αστείρευτη
Σελ.:72
Μέσααπό σύντομες πληροφορίες,εικονογραφήσεις
κοπέλα,θα γνωρίσουντα ερωτικά παιχνίδια,τις μάχες,
γοητεία των βιβλίων!
καιδιαγράμματα, αυτό το συναρπαστικό βιβλίο δίνει
τον πόλεμο, το μίσος, την αγάπη καιτη δύναμη
Νίκος Μαρκάκης
απαντήσεις αε όλες τις ερωτήσεις που θέλατε να
της μοίρας.Έναμυθιστόρημα σπονδυλωτό που περιγράφει
κάνετεγια το ανθρώπινοσώμα - κι ακόμη περισσότερες!
την καθημερινότητα στη Μακεδονίααπό Αν αγαπάτε τα παιδιά σας,
τα αρχαίαχρόνιαμέχριτις μέρεςμας καιυμνείτη ζωή, αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας
Καμίαερώτηση δεν είναιπολύ δύσκολη, καμίααπάντηση
τον έρωτα,αλλάκαιτον αγώναγια επιβίωσηκαιπρόοδο.Εκδόσεις:Άγκυρα
αρκετά δύσκολη για να εξηγηθεί.
Σελ.:5θ4
Toνα είναικανείςγονέας είναιτέχνη. Διδάσκεται.Καλός
ΜάικλΣκοτ
γονέας δεν είναι πλέον ο θυσιασμένος γονέας, Kay Barnham
Ο Αλχημιστής
αλλάο ευτυχισμένοςγονέας! Καλόςγονέας είναιαυτός Προστατέψτε τη φύση
Τα Μυστικά του Αθάνατου Νικόλας Φλαμέλ
που προσπαθείνα γίνεταικαλύτερος. Κιας κάνει Μετάφραση: ΒασιλικήΧούνου
Εκδόσεις:Άγκυρα
καιλάθη. Οι τύψεις, οι ενοχές, ο θυμός γίνονται ενέργεια,
Μετάφραση:ΤατιάναΣταυρουλάκη
Σελ.: 4O
ενδυνάμωση,δύναμη αλλαγής.
Γιαεφήβους
Η προστασίατης φύσης είναισημαντική προκειμένου
Εκδόσεις:Ψυχογιός
Δήμητρα Ψυχογιού
να αποτρέψουμε την πρόκλησηβλάβης ή καταστροφής
Σελ.:36ο
Ο κηπουρός του Ουρανού
στα οικοσυστήματα, στα ζώα και στα φυτά.
Ο ΝικόλαςΦλαμέλγεννήθηκεστο Παρίσιστις 28Σεπτεμβρίου
To βιβλίοαυτό εξερευνά πώς ο τρόπος ζωής μας
Εκδόσεις:Άγκυρα
του ΐ33θ. Σχεδόνεπτακόσιαχρόνιααργότερα,
μπορεί να επηρεάσει τη φύση, από τα καύσιμα που
αναγνωρίστηκεως ο μεγαλύτεροςαλχημιστής Σελ.: 32
της εποχής του. Λέγεταιότι ανακάλυψετο μυστικό Ο κηπουρόςτου ουρανού καταφέρνει να ξεπεράσει χρησιμοποιούμε καιτα σκουπίδιαπου πετάμε μέχρι
τις εκτάσεις που καταταστρέψονταιγιανα κατασκευαστούν
της αιωνιότητας. Τα αρχεία δείχνουν ότι πέθανε το τουςφόβουςτου και να φέρει πίσωτη χαρά στη
δρόμοι και
1418.0τάφος του, όμως, βρέθηκε κενός.
πόλεις. Προτείνει ιδέες
γιανα προστατεύσουμετη
hbkwwwwrn
φύση στο σπίτι, στο σχολείο
και στις διακοπές, ενθαρρύνοντας
τα παιδιά να
6TM(M,ftfim
δραστηριοποιηθούν για τη
διατήρηση και τη φροντίδα
του περιβάλλοντος.

ΡΜΟ'Μ

Εύα Ιεροπούλου
Ο άλλος μου εαυτός
Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης
Εκδόσεις:Άγκυρα
NKCH ΜΑΡΚΑΚΗΣ
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Σελ.:96
Ο Πανούλης προσπαθεί πολύ να είναι
καλό παιδί, μα δυστυχώς πάντα κατι
συμβαίνει και δεν τα καταφέρνει. Και
για όλα φταίει αυτός ο απαίσιος, ο άλλος
του εαυτός. Ο Πανούλης θα ήθελε
πολύ να απαλλαγείαπό τον άλλο του εαυτό,
αλλά είναι πραγματικά πολύ δύσκολο
να ξεφορτωθείς κάποιονπου δεν
καταφέρνεις να συναντήσεις. Καιακόμα
πιο δύσκολο να συνεννοηθείς με
τους μεγάλους...

