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η µατιά του Psy βιβλία
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Η µπαλαρίνα και το µαγικό ταξίδι
Ένα παραµύθι
µεταφέρει

µε µπαλαρίνες

τα µικρά

παραµυθένιους.

και νεράιδες

κορίτσια

σε κόσµους

Η Άννα θα κλείσει

της και θα ταξιδέψει

τα µάτια

στο νεραϊδόκοσµο,

όπου

θα µάθει να χορεύει και να στροβιλίζεται

όπως

πάντα ονειρευόταν.

Σύντοµα, το όνειρο της να

γίνει σπουδαία µπαλαρίνα θα πραγµατοποιηθεί
και η ίδια θα ζήσει την ανείπωτη χαρά να χορεύει
µπροστά σε ένα ενθουσιασµένο
βιβλίου δεν κρύβεται
τρισδιάστατα
ικανότητά

κοινό. Η αξία του

µόνο στα εντυπωσιακά,

σχέδιά

του,

του να δείξει

αλλά

και στην

στο µικρό παιδί πως

κανένα όνειρο δεν είναι απραγµατοποίητο.

>»li Mqzdi?\Sn, 9ετών, άάβαβε w
Ο αδελφός της Ασπασίας 2: Μεγάλο βραβείο,
µεγάλοι µπελάδες του Μάνου Κοντολέων
«Ο ∆αµιανός,

παρόλο που είναι ένας µικρός

και του απονέµεται
που έγραψε

µαθητής,

το µεγάλο βραβείο,

για την αδερφή

ΑΠΟ

ο ∆αµιανός

του και την οικογένειά

έχει ένα σωρό µπελάδες. Όλοι ζητάνε αυτόγραφα

και συνεντεύξεις,

η αδερφή του η Ασπασία έχει καβαλήσει

καλάµι και ο ίδιος συνέχεια

το

τρέχει από σχολείο σε σχολείο για να διαφηµίσει

το βιβλίο του. Από την άλλη, ο ∆αµιανός δεν το βάζει κάτω
και γράφει

το δεύτερο

βιβλίο του. που περιγράφει

τους µπελάδες. Γέλασα πάρα πολύ διαβάζοντας

όλους αυτούς

το βιβλίο αυτό, γιατί

ο ∆αµιανός γράφει πολύ αστεία για την Ασπασία, το µπαµπά του ή
τη θεία Ζωζώ. Και µου φαίνεται
λίγο τρελούτσικη,

πως αυτή η οικογένεια,

δεν διαφέρει

αν και µοιάζει

πολύ από τις οικογένειες

που ξέρουµε!

Μου άρεσε επίσης ότι ο ∆αµιανός δίνει οδηγίες πώς να γράψω
κι εγώ ένα βιβλίο αν θελήσω ή πώς να βρω µία λέσχη βιβλίου».
(Εκδοσεις Πατακη, eea.: 192, τιµή: 11,50 €)

1O,τιµή: 8,80 €)
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διάσηµος

του! Όµως, ενώ εγώ στην αρχή νόµιζα ότι είναι πολύ ωραίο να είσαι
διάσηµος,

ΤΗΝ

εεα.:

Η Χώρα µε τις δυο Πολιτείες και τις
µυγδαλένιες κούνιες: To παραµύθι
βιβλίοηµερολόγιο
της Γέννησης Tns BouAas Μάστορη

γίνεται

χάρη στο

(Εκδοσεις Ψυχογιο»,

(εικον. ΡίταΛαουτάρη - Κουτσούρη)
«Μαµά.

πώς γίνονται

η απορία
απόγνωσης

διδακτισµού.
περιγράφει

ποιητικό
το θαύµα

µε τέτοιο

συνδυάζοντας

και επιστηµονικό,
της σύλληψης

τρόπο

ώστε

και της
ακόµη

κι

ένα µικρό παιδί να µπορεί να τις προσεγγίσει.
Μέσα από δαντελωτές
κούνιες, ακτινωτά
ασηµένιες

Πολιτείες,

στέµµατα,

µυγδαλένιες

καταρράχτες

βροχές, το παιδί µαθαίνει

προερχόµαστε.
(Εκδοσεις Λιβανη, σεα.: 62, τιµή: 10,00 €)
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Αν αυτή

µε ένα βλέµµα

τη λύση. Χωρίς καµία διάθεση
η συγγραφέας,

λυρικό,

γέννησης

πάντα

κι ενοχής, το βιβλίο της Μάστορη

σας προσφέρει
λόγο

τα µωρά;».

σάς άφηνε

κι

από πού

