Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
Ημερομηνία: Σάββατο, 27-03-2010
Σελίδα: 2,3
(1 από 2)
Μέγεθος: 1256 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 46130
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Τα y n ε στ σέλερ

Τα μπεστ σέλερ των μικρών
ΡενέΓκοοινί, «ΟμικρόβΝικόλαε:
ΖανΖακΣενπέTo κόκκινο μπαλόνικαι
άλλεβανίκδοτίβ ιστορίεδ»
(Σύγχρονοι
θβξοντες)

48.000

Αντουάνντε ««Ο
μικρόβπρίγκιπαβ»
ΣεντΕξιπερί(Πατάκης)

43.000

Μικροί

ΤζεφΚίνι «Toημερολόγιοενόβ
σπασίκλα2»(Ψυχογιός)

ΔΥΟ «ΜΙΚΡΟΙ» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙΜΕΓΑΛΕΣ- ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ- ΑΞΙΕΣ: Ο ΜΙΚΡΟΣ

ΤζεφΚίνι «Toημερολόγιαενόβ
σπααίκλα3»(νϋχοί!ί#

ΠΩΛΗΣΕΩΝΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ,ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΕΠΙΣΗΣΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΣΚΑΙΟ ΜΙΚΡΟΣΠΡΙΓΚΙΠΑΣΟΔΗΓΗΣΑΝΦΕΤΟΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑΤΩΝ

ΗΡΩΕΣ,ΝΕΡΑΪΔΕΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣΞΕΝΕΣΕΦΗΒΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ.ΑΠΟ

Πέτρου ««Ο
Σίσυφοβστο μπαλκόνι!
TcrroonouAosβεταίχμο)
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του Μικρού Πρίγκιπα,
για μικρότερες
στην TV
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(Μεταίχμιο)
Ντόρατην εξερευ νήτρια πούλησαν
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πρώτη φορά στράφηκε στοπαιδικό βιβλίοΧρήστου Μπουλώτη Ιστορίες με γάτους ζενες σειρές που γνώρισαν επιτυ
- έφθασε τα 5.000 αντίτυπα.ΗΕγγονή
(Ελλ.Γράμματα,πέντε τίτλοι) χία ήταν επίσης: τα 1 3 βιβλία
έχει φθάσει τα 1 5.000 αντί4
Μια σειρά από
του Αϊ-Βασίληκαι τα μπισκότα
"q
τυπα. Η σειράΓτ/έλλακαι ατυχή γεγονότα του
της αγάπης της ΑμάνταςΜιχαλοπούλου
(Καστανιώτης)πούλησαν
*4 Στέφανος του Apn Δημοκίδη
Λεμονί Σνίκετ (Ελλ.
(Μεταίχμιο, Γράμματα)που έχουν
5.500 αντίτυπα. Η βραβευμένη
τρεις τίτλοι) έχει πουλήσειπουλήσει
Σπηλιάτης γοργόναςτηο,Λίτσας
315.000
Ψαραύτη(Πατάκης)πούλησε
επίσης 1 5.000. Και αντίτυπα. To τέταρτο βι
5.500 αντίτυπα Καιτο
το Πέντε σωματοφύλακες βλίο των Μύθων των Οτόρι,
κλεισμένοιστο ψυγείο που
οικολογικό παραμύθι Περι
Η βραχνή φωνή του ερωδιού
έγραψαν οι Αννα Βερούλη, (Πατάκης) με 4.500
μένοντας πς νεράιδεςτης
ΝαταλίαςΓκιζέλη(Καλέντης)
Νίκος Μιχαλόπουλος
αντίτυπα από τον Νοέμβριο.
4.500. Απότις ίδιες
(Αγκυρα) To βιβλίο των ποιων της Λόρας
εκδόσεις, το Μαμά κόψε
Ζαφέ (Ελλ.Γράμματα)
πούλησε 10.700
το κήρυγμα καιεσύ μπαμπά
αντίτυπα αε δύο
με 4.500 αντίτυπα. Είναιτο
τέταρτο μιας σειράς (τα άλλα
επίσης της ΚικήςΤζωρτζακά
χρόνια.
κη πούλησε 8.000 στον
είναι τα: βιβλίο των γιατί,
Διαχρονιικός
πρώτο και 5.000 αντίτυπα
Βιβλίο των πότε, Βιβλίο
ήρωας μικρών
των πώς) που έχει πουλήσει j
στον δεύτερο το
και μεγάλων ο
συνολικά 3 5.000 αντίτυπα.
μο.
Μικρός Πρίγκιπας
Η σειρά
Μια σειρά πέντε βιβλίων
του Σεντ Εξιπερί
συμπεριφοράς στις Εκδ.Μεταίχμιο
του
[Ταχέρια δεν είναι για
να δέρνουμε, Οι λέξεις δεν είναι
για να πληγώνουμε κ.ο.κ.) έχει
φθάσει τα 40.000 αντίτυπα από το
2007.
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Γάτες,μαξιλάρια
και γλωσσσδέτες

ΜίαΟπό τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες του Ευγένιου
Τριβιζά είναι Η τελευταίαμαύρη γάτα (Ελλ.Γράμματα)που με
15.000 αντίτυπα ακόμα το 2009 έχει φθάσει τις 130.000 πωλήσεις.
Αλλάκαι τα Μαγικάμαξιλάριατου (Πατάκης)πούλησαν
το 2009 και τους δύο πρώτους μήνες του 2010
11.500 αντίτυπα. Τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά στις
Εκδ. Μίνωας (Τατρία μικρά λυκάκια και πέντε ακό^
μη εικονογραφημένα, συν πέντε βιβλία δραστηριοτήτων)
πούλησαν το 2009 37.000αντίτυπα.
Τα βιβλία του της σειράς Φρουτοπία
(Modem Times) πούλησαν 2 5.000 αντίτυπα.
Τα επίσης δημοφιλή Ποιος έκανε πιπί στο
Μισισιπί (Ελλ.Γράμματα)και Αλφαβητάρι με
γλωσσοδέτες (Ελλ.Γράμματα)πούλησαν φέτος
7.000 και 8.000 αντίτυπα.
Μαύρες γάτες, άσπρες γάτες,
όλες έχουν τους φαν τους

