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Τζι μι Νίζμπεΐ
«Ο ΜΑΡΣΕΛΟΠΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

«Ο ΚΩΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ»,

ΚΟΣΜΟ»,ΦρανσίσκοX. Σταρκ,
εκδόσεις:«Πατάκη».To μυθιστόρημα

Τζιμ Νίζμπετ,«δόσεις:

πουέδωσεπολλάβραβεία

«ΜΑΜΑ, ΦΤΑΝΕΙΠΙΑ Η ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ!»,
«Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ»,
ThomasLevenson,

Δημήτρης Σφακηνάκης,
εκδόσεις:«Μεταίχμιο».Γιατί ενώ τα

«Ενάλιος».Συγγραφέαςκαι ποιητής

εκδόσεις:«Τραυλός».Έχει στο

ορθογράφος αλλά και κατασκευαστής

ενεργητικότου δυο φόνους.Δεν

Ελληνόπουλαεργάζονταισκληρά,

φοβάταικανέναν.Ο Ουίλιαμ Τσάλονερ

διαβάζονταςπερισσότεροίσωςαπό

και επαίνουςστον συγγραφέατου

επίπλων,ο υπογράφωντο

αναφέρεταισε ένα 17χρονοαγόρι

παρόνβιβλίο υφαίνει μια ιστορία

- παρωδία,ένα ιδιαίτερο μυθιστόρημα
πουπάσχειαπόμια... «περίεργη»
αυτιστική διαταραχήΈτοι ο... διαφορετικός
μυστηρίου με τις εικόνες να

κάθεάλλον Ευρωπαίοσυνομήλικο
είναι ο άρχονταςτων παροχαρακτών.
Στο γοητευτικόμυθιστόρηματου βραβευμένουτους έχουν απότις χειρότερες
συγγραφέα,στην Αγγλία του

επιδόσειςστους σχετικούςδιεθνείς
διαγωνισμούς ενώ ο αγώναςγια

εναλλάσσονται με κινηματογραφική

1700, με το έθνοςνα βρίσκεταιστα

πουδεν μπορείνα ακούσεικανένας

ταχύτητα και τις εκπλήξειςκαι

πρόθυρατης χρεοκοπίαςμια συμμορία

καλύτερηεκπαίδευσηδεν αποδίδει

άλλος ενώ αντιλαμβάνεταιπολύ

ανατροπέςνα διαδέχονται η μία

απόπαραχαράκτες
ρίχνειστην αγορά

τα αναμενόμενααποτελέσματα;Η

Μαρσέλο ακούειμουσική

διαφορετικάτην πραγματικότητα

την άλλη.Ένας καλοπροαίρετος

τέτοια ποσότηταπλαστώννομισμάτων,

απότον υπόλοιποκόσμο.Ο πατέρας

νεαρός μια μεθυσμένηκαλλονή, μια

ώστεδεν κυκλοφορείσχεδόνκαμιά

απάντησηέχει να κάνει με την «αποστήθιση»,
δυνάστη της εκπαίδευσης

του, αρνούμενοςνα πιστέψειστη δια

φλογερή επιθυμία.Και ύστερα μια

νόμιμηστερλίνα.To Στέμμαζητά

των παιδιών.To βιβλίο του έμπειρου

φορετικότητάτου, τον προτρέπεινα

κατηγορία για βιασμό και φόνο, μια

εδώτη βοήθειατου mo σημαντικού

φιλολόγου πουαπευθύνεταισε γονείς

εργαστείστο δικηγορικότου γραφείο,

απαγωγήμε πολλά τρελά και ίσως

μαθηματικούόλων των εποχών.Του

με παιδιάστο δημοτικό, στο γυμνάσιο

ώστενα τον εντάξει στον «πραγματικό»

κωμικοτραγικάεπακόλουθακαι ένα

ΙσαάκΝεύτωνα.Έτοι,ο ιδρυτής της

ή το λύκειο ασχολείται μαζί τους

κόσμο.Θα τον γνωρίσειμέσα
απότην όμορφη συνεργάτιδατου

αρχαίο χειρόγραφο«αιτία» αυτών
και άλλων συμβάντων.Φόνοι,

επιστήμηςο μεγαλύτεροςφυσικός

και με τον εθισμό των παιδιώννα δια

φιλόσοφος ο mo έξυπνοςάνθρωπος

βάζουναπομνημονεύονταςπαθητικά

πατέρατου και το γιο του συνέταιρου
του. Κι αυτός ο κόσμοςθα έχει φθόνο,

πλούτος απάτεςκαι μυστικά.Ένα

στον κόσμοθα βρεθείνα ανακατεύεται

το λόγο των σχολικώνβιβλίων με...

μοντέρνο θρίλερ, μια περιπέτειατης

με το οργανωμένοέγκλημακαι τον
ιδιότυποκόσμοτων καπηλειών.

ολέθρια αποτελέσματαστη μόρφωση

θυμό, επιθυμία,ανταγωνισμό.

γραφής και του πνεύματος,.

και την εκπαίδευσητους.

«20 ΣΕΦ,li ΜΑΜΑΔΕΣ
ΚΙ ΕΓΩ!»
11 συνταγές και ιδέες διατροφής για παιδιά, εκδόσεις: «ΚρπΊκή».

Τρώει με ευκολία ένα παιδί... μπρόκολο η... κουνουπίδι; για την παιδική διατροφή, αλλά και την ασφάλεια
Μπορεί το «ψάρι» να αποτελέσει μια από τις
των τροφίμων, αναφέρει απλές «τεχνικές 3
αναγνώρισης» για γονείς και εκπαιδευτικούς,
αγαπημένες του τροφές; Είναι εύκολο να αγαπήσει τα
ενώ προσφέρει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα

κάνει ο γονιός που γνωρίζει τα πλεονεκτήματα της

διατροφής που θα «λύσει τα χέρια» στις μαμάδες.

ισορροπημένης διατροφής για να το πείσει χωρίς να
χρειάζεται να δίνει καθημερινά ομηρικές μάχες στο

f

Δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε εκπληκτικές

τραπέζι; Στο παραπάνω«χορταστικό» πλην «υγιεινό»

συνταγές, όπως η τάρτα με σπανάκι,
αρωματικά και ανθότυρο, ρεβιθοκεφτέδες

βιβλίο ο Κώστας Στοφόρος, μαζί με 20 σεφ και 11

από τη Σάμο, πένες με κοτόπουλο και κατίκι

μαμάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους και προτείνουν

Δομοκού, ψαρομπιφτεκάκια με σαλατούλα,

συνταγές «κομμένες και ραμμένες» στα μέτρα των
παιδιών, αφού από τη μια είναι προσαρμοσμένες στις

καλαμάρι σουβλάκι με σάλτσα πέστο, μακαρονόπιτα,

διατροφικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας, ενώ από
την άλλη είναι τόσο νόστιμες που θα... «κάμψουν»

χορτόπιτα με φινόκιο, πράσο,
άνηθο και κρεμμύδι, πίτσα με κιμά αλλά

και λαχταριστά γλυκά, όπως μπενιε φρούτων
και τις αντιστάσεις του πιο δύσκολου παιδιού. Στις
με σος σοκολάτα και παγωτό βανίλια,
σελίδες κορυφαίοι ειδικοί, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά
φέτα με μέλι και σουσάμι Μεσσηνίας,
πορίσματα, αναλύουν την αξία διάφορων
πουτίγκα από τσουρέκι γαρνιρισμένη με
τροφών όσον αφορά στην ανάπτυξη και την υγεία του
παιδιού. To βιβλίο απαντά σε συνηθισμένες ερωτήσεις
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φρούτα και τις σαλάτες; Τα όσπρια; Και τι μπορεί να

σιρόπι σοκολάτα, γιαούρτι και φράουλες
και ένα σωρό υγιεινές νοστιμιές.

w

κι Ern! ^
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