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10 βιβλία για μικρά & μεγάλα παιδιά

1 Φτιάξετη διχή σου
παραμυθοσαλάτα

των Hilary Robinson & Nick
Zharrat, εκδ. «Άμμοβ»
Ένα ευρηματικό βιβλιοπαιχνίδι
που πυροδοτείτη φαντασίατου μικρού
αναγνώστη, επιτρέποντά5
του να συνδυάζει έξυπνα διατυηωμένε5
φρασούλε5 και υπέροχε5
εικόνε5 και να δημιουργεί μικρές
παραμυθοσαλάτε5.

3 Η κλέφτρα των
βιβλίων

50 ζητιάνος και
nχρυσή
κλειδαρότρυττα

του MapKous Ζούσακ,
εκδ. «Ψuxoyios»
Tns Mapif3itas Γραμματικάκη,
εκδ. «Διάπλαση»
Ένα δυνατό και φιλοσοφημένο
Ένα ατμοσφαιρικό παραμύθι με
μυθιστόρημα για μεγαλύτερα
θέμα μια χρυσαφένια κλειδαρότρυπα
παιδιά. Η μικρή ηρωίδα κλέβει
βιβλία που πετάνε οι Ναζί στη
μέσα από την οποία
μπορεί κανει^ να δει για λίγα
φωτιά για να τα κάψουν και, ενώ
μόνο λεπτά αυτό που λαχταράει
n πόλη Tns βομβαρδίζεται, τα
και ήρωα ένα ζητιάνο αποφασισμένο
μοιράζεται με tous φ!λου5 και
να βρει το κλειδί που την
tous γείτονε5 που καταφεύγουν
ανοίγει. Μια αναζήτηση που θα
στα θλιβερά καταφύγια/Evas ύμνο5
στη μαγεία των βιβλίων και
τον φέρει αντιμέτωπο με tis αληθές
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου,
mszcons.
τη δύναμη tous να προσφέρουν
εκδ. «Πατάκη»
παρηγοριά και ελπίδα.
Οι πολυπληθεί5 φίλοι του συμπαθέστατου
ήρωα θα λυπηθούν
που με αυτό το βιβλίο
των Ρενέ Γκοσινί, Ζαν-Ζακ
Σενηέ, εκδ. «Σύγχρονοι
ολοκληρώνεται n δημοφιλήΒ
Opizovres»
σειρά, αλλά θα χαρούν ιδιαίτερα
ιου Πέτρου Χατζόπουλου,
Πάντα απρόβλεπτο5, ο μικρό5
εκδ. «Πατάκη»
επειδή θα λύσουν επιτέλου5
Νικόλα5 συνεχίζει να κερδίζει
Ο Ηρακλή5 Πουαρό του ζωικού
όλε5 tous tis ιχθυολογία αποpies
μικρού5 και μεγάλου5 με tis
βασιλείου, ο oKioupos Κορνήflios
σχετικά με την καταγωγή
Κρικ, με τη βοήθεια pias δύorponns αφοπλιστικέ5 σκέψεΐ5, tis ξεκαρδιστικέ5
ιου, το παράξενο σχήμα του
του αντιδράσει
πυγολαμπίδα5 συνεχίζει
αλλά και την πολυτάραχη ρομαντική
αλλά και tis σπαρταριστέ5 του
να ρίχνει άπλετο cpcos
ακόμα
σχέση του μπαμπά και
σκανταλιέ5. Τα προβλήματα
Tns μαμά5 του μέσα από μια αναδρομή και στα πιο σκοτεινά και δισεπίλυτα
του μικρού Νικόλα μά5 κάνουν
μυστήρια. Βιβλίο με στέρεα
στο παρελθόν, με κυρίαρχο
να ξεχνάμε τα καθημερινά δικά
δομή, ρέουσα γλώσσα και απολαυστικότατοι
μοτίβο τον παραλογισμό
μα5 προβλήματα.
χαρακτήρε5.
του πολέμου.

2 Τα γενέθλια του
Τριγωνοψαρούλη

4O στοιχειωμένος
πύργος της
Ούρσουλαντε Φλαφ
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60 μικρός Νικόλας
έχει προβλήματα
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UPMONIA βιβλία

7 Με λένε Ελπίδα

νει ένα ονειρικό, παραμυθένιο
Tns ΕυδοκίαΞΣκορδαλάΚακατσάκη, σύμπαν με τη σκληρή πραγματικότητα
εκδ. «Άγκυρα»
του τραγικού παιδιού
Ένα βιβλίο που χειρίζεται με
μιαε καταφρονεμένα
μειονότητα5,
διακριτικότητα και ευαισθησία
που κουβαλάει μέσα του
ένα από τα πιο επώδυνα θέματα
us αβάσταχτε5 μνήμε5 Tns βία5
όλων των εποχών, τα παιδιά
και του πολέμου. Επιτυχημένοι
με σωμάτια και κινητικέ5 αναπηρίε5.
συμβολισμοί και αλληγορίε5,
Η ιστορία του ακινητοποιημένου όπω5το γκέτο των αγνοημένων
κοριτσιού είναι ένα5
ονείρων, δίνουν στο βιβλίο αυτό
από tous πιο επιτυχημένοι
μια διαχρονική καθολικότητα,
συνδυασμού5 φαντασία5 και
την οποία στερούνται άλλα
πραγματικότητα5, λυρισμού και
βιβλία που καταπιάνονται με
ρεαλισμού που έχω διαβάσει.
παρόμοια θέματα.
Ένα βιβλίο που ανοίγει απεριόριστοι
ορίζοντε5 napnYopias
και ελπίδα5 στα παιδιά που υποφέρουν.
ins AoTns Πέτροβιτ5Ανδρουτσοπούλου,
εκδ. «Πατάκη»
80νειροφυλακες
ins Αγγελικτκ Δαρλάση,
Ένα μυθιστόρημα για μεγαλύτερα
εκδ. «Πατάκη»
παιδιά που ouvouazovTas ένα
To συγκινητικό αυτό βιβλίο δέ¬
οδοιπορικό στο Μελένικο, το

9 Η προφητεία του
κόκκινου κρασιού

www.clipnews.gr

θρυλικό «Μιστρά του Βορρά»,
με μια ρομαντική ιστορία ζωντανεύει
συναρπαστικέ5 στιγμέ5 Tns
BuzavTivns AuTOKpaTopiasκαι
περιγράφει με γλαφυρό τρόπο
άγνωστε5 αε πολλού5 πτυχέ5Tns
νεοελληνική5 μα5 loropias. ^ΛΦατού,

το
IUκοριτσάκι από τη
Σενεγάλη της Αφρικής

tns Κατερίνας Γιαννίκου,
εκδ. «Μοντέρνοι Καιροί»
Με άρτια τεκμηρίωση, το βιβλίο
αυτό παρουσιάζει έναν τόσο διαφορετικό
από το δικό μα5 πολιτισμό
και τρόπο zconsμια5 μακριvns
acppmaviKnsχώρα5. Ικανοποιώντα5
την έμφυτη περιέργεια
του παιδιού, ενημερώνει για
άγνωστα οε μα5 έθιμα και συνήΘειε5,
διδάσκοντα5 την αξία Tns
ano6oxns και TnsKaTavonons.

