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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ο μικρός Αλκιβιάδης
στο νησί των πειρατών

M

Κάθε

'Km θίοχβρπ •-

φορά που ένα μπαλόνι φεύγει
από τα χέρια ενός μικρού παιδιού
πού νά πηγαίνει άραγε; Στην ιστορία
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μας, ένα μπαλόνι που το λέγανε Μελίτα, ένα
μπαλόνι σαν αυτά που κρατούν στο χέρι
τους τα μικρά παιδιά, κάθε βράδυ έβλεπε
στον ύπνο του ένα όνειρο για ένα πολύ

Πού πάίι ένα μπβπόπ
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ξεχωριστό μέρος που το έλεγαν Μπαλάι.
Έτσι, μια μέρα ξεκίνησε για το ταξίδι στο
άγνωστο Μπαλάι, χωρίς να ρωτήσει τη
μητέρα του. Ένα ταξίδι με πολλά απρόοπτα,
που το γέμισε γνώση και ευτυχία!
Μέχρι που έγινε γνωστό ως την άκρη της
γης και τώρα πια όλοι ξέρουν να αε οδηγήσουν
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εκεί. Γι' αυτό, αν καμιά φορά το μικρό
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σου το μπαλόνι φύγει από το χέρι σου και
αρχίσει να πετάει ψηλά στον ουρανό, μη
στεναχωρηθείς. Ευαίσθητο και τρυφερό και

Συγγραφέας:ΝίκοςΜουρατίδης
Συγγραφέας:
Άννηθεοχάρη

«Ο μικρόςΑλκιβιάδηςστο νησί τωνπειρατών»

«ΠούπάειέναimaUni όταν
με εξαιρετική εικονογράφηση από το ατελιέ

Εκδόσεις:ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ipsuyctαπότο χέριoou;»
Ευτυχισμένος
που βρήκε τον πατέρα
του, ο μικρός Αλκιβιάδης μένει πια

των εκδόσεων Λιβάνη.

Εκδόσεις;
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ
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στον Πειραιά. Κοντά του έχει και τους
φίλους του, τον Κρίτωνα και την Αριστίππη.

Συγγραφέας:ΜάνοςΚοντολέων

Προσπαθεί να προσαρμοστεί στις καινούργιες
συνθήκες, μα πιο πολύ τον απασχολεί

Εκδόσεις:ΠΑΤΑΚΗ

ο μελλοντικός γάμος του πατέρα του με τη
Οδηγημένη

i

Δανάη. Υπάρχουν όμως κι άλλα σοβαρά
θέματα. Ο Κρίτωνας δεν θέλει να πάει σχολεί©-,
η Αριστίππη έχει περίεργη συμπεριφορά
kat ο πατέρας του πρέπει να φύγει για
τον Εύξεινο Πόντο, όπου ξέσπασε πόλεμος.
Πριν από το ταξίδι, ο πατέρας του του δείχνει
ένα μπαούλο όπου φυλάει κάποια

από την ανάγκη αε

ξένο τόπο, η Λιούμπα δεν είναι
διατεθειμένη να ξεχάσει γλώσσα,
όνομα, πατρίδα, ούτε να υποκριθεί «πως
της αρέσει η ζωή που άλλοι σχεδίασαν
για λογαριασμό της. Όμως, ο περίγυρος
που αρνείσαι δεν θα αργήσει να -i

πράγματα της μητέρας του. Κι ενώ εκείνος

στραφεί εναντίον σου: τα αθώα πειράγματα

λείπει στον πόλεμο, τον επισκέπτεται στο
σπίτι του στον Πειραιά η γιαγιά του Αλκιβιάδη,

κατηγορίες, κι αν είναι μια φορά βολικό

μια γυναίκα περίεργη. Αυτά που θα
συμβούν στη συνέχεια δεν τα χωράει

να σε θεωρούν το ξωτικό του χωριού,
είναι δέκα φορές πιο χρήσιμο να σ'

σύντομα θα γίνουν φαρμακερές

ανθρώπου νους. Ο Νίκος Μουρατίδης υπογράφει
μια συναρπαστική ιστορία με φαντασία
και τόλμη.
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Τολμηρός,

έχουν για μάγισσα κι αιτία των κακών
του. Χρήσιμο για φίλους, τον πρόεδρο,
το δάσκαλο, τους βουλιαγμένους στη
συνήθεια άντρες και τις παραδομένες

Συγγραφέας:ΜάνοςΒενιέρης

με ατελείωτη όρεξη να

γνωρίσει τον κόσμο αψηφώντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν,
πόσω μάλλον για ένα γάτο, ο Τζον
Αφεντούλης ταξίδεψε παντού. Έφτασε
μέχρι την Αμερική, λαθρεπιβάτης στα
αμπάρια ενός πλοίου.
Έγινε μεγιστάνας, έκανε περιουσία
τεράστια και την έχασε σε μια νύχτα.
Και λαθρεπιβάτης ξανά, με ένα μπογαλάκι
με όλα του τα υπάρχοντα, γύρισε
πίσω στην πατρίδα του, που τόσο είχε
νοσταλγήσει.
Όλα όμως στην παλιά του γειτονιά
Συγγραφέας:ΧρήστοςΜπουλώτης
«Η οχυλίσιοζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη»
Εικόνες:ΦωτεινήΣτεφανίδη
Εκδόσεις:ΕΛΛΗΝΙΚΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

www.clipnews.gr

είχαν αλλάξει. Φτωχός και ξεπαγιασμένος
βλέπει στην αυλή κάποιου
χαλάσματος ένα ξύλινο σκυλόσπιτο.
Μπήκε μέσα με δισταγμό. Μια βαριά
σκιά και μια ζεστή ανάσα τον τίναξαν
από τον ύπνο.

Εικόνες:ΣπύροςΓούσης
Εκδόσεις:ΚΕΔΡΟΣ
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παρέα ατρόμητων ταξιδευτών αιχμαλωτίζεται

στο συντηρητισμό γυναίκες, μα ακόμα
και για τα παιδιά που δεν τολμούν να
κοιτάξουν τον ξένο, σαν κατι το εχθρικός
ίσως για να ξορκίσουν έτσι τους φόβους
τους. Με αυτό το μυθιστόρημα ο αγαπημένος
συγγραφέας Μάνος Κοντολέων,
γιορτάζει τη συμπλήρωση 25 χρόνων
συγγραφικού έργου.

στο χώρο και στο χρόνο. Βρίσκονται
σκλάβοι στην αρχαία Αίγυπτο. Κι έπειτα στα
νύχια των Σειρήνων, κι απ' τα σαγόνια της Σκύλλας
αντιμέτωποι με τη Χάρυβδη. Ο χωροχρόνος δεν αστειεύεται.
Οι σκουληκότρυπες σε ρουφάνε και σε τινάζουν
όπου θέλουν: πότε δίπλα στο Μεγαλέξανδρο και
πότε στους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας!Ένα
συναρπαστικό μυθιστόρημα που συνδυάζει με μοναδικό
τρόπο την περιπέτεια με τα ιστορικά γεγονότα.
«Όλα σκοτείνιασαν γύρω του κι ένιωσε σαν να φεύγει
από τη θέση του και να αιωρείται στο κενό. To σκοτάδι,
μέσα σε δευτερόλεπτα, διαδέχτηκαν άπειρα χρώματα
κι ο μικρός είχε την αίσθηση ότι κατρακυλάνε μέσα
σ' ένα ουράνιο τόξο».
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