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"νας παραμυθάς, μπερδεύοντας
1ιστορίες, φτιάχνει την ιστορία του
i Οδυσσεβάχ από την Ιθαγδάτη, Στο
ταξίδι του ο Οδυσσεβάχ θα συναντήσει
κύκλωπες και κυκλοπάκια, λωτοφάγους,
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Λιτσα Ψαραύτη

γοργόνες, πειρατές, θα γνωρίσει τη μάγισσα
Κιρκίλα, θα ερωτευτεί την αγέλαστη
πριγκίπισσαΛαριζάντ, θα περάσει από το
Ινιζιμιρίτ, όπου όλοι θα μιλάνε με το (i),
ώσπου απελπισμένος θα χαθεί στην έρημο.
Τότε θα ξαναδεί τη θάλασσα, την Ιθαγδάτη
και το γιο του. Και μ' ένα μεγάλο «φου»
και «αχ» ξεκινάει ο Οδυσσεβάχ... διηγείται
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Συγγραφέας:ΜερκούριοςΑυτζής
«Ένοψυγείο για τον Ορφέα»
Εικονογράφηση:Λήδα Βαρβαρούση
Εκδόσεις:ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο

ο Παραμυθάς. To πιο πολιπταιγμένο
θεατρικό έργο που απευθύνεται σε μικρούς
και μεγάλους, με υπαρξιακά ερωτήματα
και ποιητική γλώσσα. To πραγματικό με το
Συγγραφέας:ΞένιαΚαλογεροπούλου φανταστικό μπλέκονται για να συνθέσουν
ένα βαθιά ανθρώπινο έργο που έγραψε η

Συγγραφέας:Λίτσο Ψαραύτη

Ξένια Καλογεροπούλου,μεταφράστηκε σε
Εκδόσεις:ΚΕΔΡΟΣ οκτώ γλώσσες και ταξίδεψε παντού.

Ορφέας θέλει να παίζει μόνο με
το ψυγείο που του αγόρασε η γιαγιά

Εικονογράφηση:ΓιώργοςΠατσάς

«Κάσσανδρο,η μάντισσατης Τροίας»
Εκδόσεις:ΠΑΤΑΚΗ

του. Παίρνει από μέσα τα
παγωτά και τα κάνει δυο χαφιές. Όμως
όταν πάει στο σχολείο, τα πρωτάκια δεν τον
θέλουν. Tgv φωνάζουν «Φούσκα» και

Ηρωίδα

στο βιβλίο της πολυδιαβασμένης
συγγραφέως Λίτσας
Ψαραύτη είναι μια βασιλοπούλα

«Μπουλντόζα» και τον αποφεύγουν.
Ώσπου η δασκάλα του με τη μαμά του συμφωνούν
να λάβουν μέτρα και από τότε ο
Ορφέας γίνεται άθελα του... βιβλιοφάγος.
Απλή και έξυπνη ιστορία, με εικονογράφηση
μοντέρνα και χρώματα απαλά από τη
βραβευμένη εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση.
Ο συγγραφέας Μερκούριος Αυτζής μιλά

όμορφη κι ανεξάρτητη, που την αγάπησε
ένας θεός και της έδωσε το χάρισμα να
προφητεύει όσα πρόκειται να συμβούν.
Εκείνη όμως αρνήθηκε την αγάπη του κι ο
θεός την καταράστηκε να μην την πιστεύει
κανείς. Μέσα από τα όνειρα και τα οράματα
της βλέπει τους πολέμους πριν γίνουν, τις
συμφορές πριν έρθουν. Στο ταξίδι της προς

με απλά λόγια και με χιούμορ για καθημερινά
θέματα που απασχολούν και συχνά
ταλαιπωρούν γονείς και παιδιά.

την αιχμαλωσία συνομιλεί με το νεκρό αγαπημένο
της και διηγείται την προσωπική
της περιπέτεια, η οποία είναι και η ιστορία
της πολύπαθης Τροίας.
Δυνατή γραφή, με λυρικές εξάρσεις και
άμεσους διάλογους. Μια αντιπολεμική ιστορία
που θ' απολαύσει ο νεαρός αναγνώστης
γιατί συνδυάζει το ιστορικό με το
μεταφυσικό στοιχείο.

ο μυστικό της Κρήτης, Πελία, και
το νόημα της δεν είναι ο Μινώταυρος,
όπως λένε οι Αθηναίοι

Ιφιγένεια
Mocrtpoyiown

και οι ξένοι άνθρωποι κάτω στο λιμάνι.
To μεγάλο της νόημα είναι ο Πρίγκιπας

ιδιά μου! Γ ουοπρι
Εικονογράφηση:Κατερίνα Πλάγια

με τα Κρίνα!»

για τους Κρήτες, έχει χαθεί και
η Σκιά του Μίδα, που αγαπούσε όσο
τίποτε άλλο το χρυσάφι, έχει απλωθεί σε
ολόκληρο το νησί. Δύο παιδιά, το ένα
από τη Ζάκρο της Κρήτης και το άλλο
από την Αίγυπτο, με την ίδια αγάπη για
τη φύση και δυνατή πίστη στη ζωή, θα
παλέψουν τις σκοτεινές δυνάμεις για να
βρεθούν στο τέλος αε μια θαυμαστή
αποκάλυψη...
Η Ιφιγένεια Μαστρογιάννη υπογράφει
Συγγραφέας:Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
. Πρίγκιπαςμε το Κρίνο»
Εξώφυλλο:ΒασίληςΠαπατσαρούχας
Εκδόσεις:ΕΛΛΗΝΙΚΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

www.clipnews.gr

μια ευρηματική ιστορία, που πραγματεύεται
σημαντικές αξίες για τη ζωή.
Ένα απολαυστικό ανάγνωσμα για παιδιά
από IΟ ετών.
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Εκδόσεις:Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

Ο Πρίγκιπας μετά Κρίνα, η ιερή εικόνασύμβολο

ια αγκαλιά γεμάτη από σένα. Σου
χαρίζω τους κύκλους της ζωής
μου. Κλείνω τα μάτια μου για να αε
ονειρευτώ. Σ' αγαπώ.
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Η μητέρα που σκιρτά η καρδιά της όταν
πρωταγκαλιάζει το μωρό της, που συγκινείται
να το βλέπει στα πρώτα του βήματα,
που θέλει να το τυλίξει αε μια κορδέλα
γεμάτη χρώματα, αρώματα και γεύσεις της
γης και να του τραγουδήσει τα τραγούδια
της ζωής. To παιδί γεύεται όλα όσα απλόχερα
η μητέρα του προσφέρει, για να ανοίξει
κάποια στιγμή τα φτερά του και να πετάξει
στο φως... Ευτυχισμένα πρόσωπα χαμογελούν
στις σελίδες του βιβλίου.
Μια τρυφερή ιστορία, με εξαιρετική εικονογράφηση
για μικρούς αναγνώστες.

»

