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Μια χριστουγεννιάτικη
ιστορία

Διαλέξτε από μια αγκαλιά βιβλία χριστουγεννιάτικα,
πρωτοχρονιάτικα, βουτηγμένα στο πνεύμα των ημερών.
Φον Κουραμπιέςεναντίον
κόμηΜελομακαρόνη
Εδώκαι χρόνια, σιρόπια τρέχουνε
δεξιά κι αριστερά και ζάχαρη άχνη
πετάγεται στον αέρα, όταν «μαίνεται»
ο πόλεμος ανάμεσα οε μελομακάρονα
και κουραμπιέδες. Φέτος, όμως,
μια χιονοθύελλα έρχεται να τα αλλάξει
όλα... Εξαιτίαςτης, οι δύο αρχηνοί
των mo διάσημων χριστουγεννιάτικων
γλυκών χάνουν τον μπούσουλα,
μπλέκουν σε απροσδόκητες περιπέτειες,
και μόνο για πόλεμο δεν είναι
έτοιμοι. Εσείς, πάλι, να είστε έτοιμοι
να απολαύσετε μια συναρπαστική
ιστορία με δυο μεζούρες γέλιο και
δυο φλιτζάνια γλύκα!
Κυριάκος Χάριτος
εικον.: Ντανιέλα Σταματιάδη
εκδόσεις «Μεταίχμιο»
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Η γιαγιά,το παιδίκαι ο κιθαρίστας
- ΦΟΥΜ,ΦΟΥΜ,ΦΟΥΜ!Αν ο μικρός
Χριστόςγεννιόταν στην Αθήνατου σήμερα
Ο εντυπωσιακός τίτλος του βιβλίου μάς δίνει σαφώς
να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια πρωτότυπη
ιστορία. Και όντως έτσι είναι... Στην Αθήνα
του 2009 το θαύμα των Χριστουγέννων
αναλαμβάνουν να το κάνουν άνθρωποι
που μπορεί να είναι γείτονες μας - n γιαγιά,
το παιδί, ο κιθαρίστας... Και άλλοι όμως:
ένας νονός, ένας βαφτισιμιός και φυσικά
ένα βρέφος - τι χριστουγεννιάτικη ιστορία
θα ήταν χωρίς αυτό;
Αντώνης Παπαθεοδούλου
εικον.: Ντανιέλα Σταματιάδη
εκδόσεις «Πατάκη»

Η εγγονήτου Αϊ-Βασίληκαι τα μπισκότατης αγάπης
«Αγαπητά μου παιδιά, ΑΨΟΥ! Μόνο εσείς θα αρρωσταίνετε;
Φέτος τα κατάφερα κι εγώ! Και τι θα έκανα χωρίς την εγγονή μου;
Στρώθηκε στη δουλειά μαζί με τη μαμά της και τα ξωτικά, κι έφτιαξαν
μπισκότα για όλους σας. Τα ονόμασα τα
μπισκότα της αγάπης!»Αυτά σημειώνει
ο Αϊ-Βασίλης και συνεχίζει γράφοντας
ότι τα μπισκότατης εγγονής του έχουν ένα
μυστικό συστατικό. Ποιο; Θατο ανακαλύψετε
διαβάζοντας το πολύχρωμοβιβλίο.
Αμάντα Μιχαλοπούλου
εικον.: Σοφία Τουλιάτου
εκδόσεις «Καστανιώτη»

Σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη
ιστορία
πρωταγωνιστής δεν
είναι ο νεογέννητος
Ιησούς, αλλά ένα
κορίτσι κι ένα γαϊδουράκι
που εκείνο
τα παλιά χρόνια
ταξίδεψαν στη Βηθλεέμ. Και τα μάτια
τους είδαν πολλά και ξέρουν να
μιλήσουν από πρώτο χέρι για τη θεία
Γέννηση.
κείμενο-εικονογράφηση:
Brian Wildsmith
μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη
εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο»

Πρασινίζοντας
τα Χριστούγεννα
Από πού κι ως πού να πρασινίσουμε
τα Χριστούγεννα; Μήπωςτα χρώματα
τους δεν είναι κυρίως το κόκκινο και
το λευκό; Και όμως, με λίγη προσπάθεια
μπορούμε να περάσουμε Χριστούγεννα
πράσινα, δηλαδή οικολογικά.
Τους τρόπους θα τους
βρείτε οε αυτό
το βιβλίο.
Κώστας Βασιλάκης
εικον.: Κατερίνα
Π. Βάγια
εκδόσεις «Λιβάνη»

Ταδώρατων Χριστουγέννων

To κρυμμένοεργοστάσιοπαιχνιδιών

Πραγματικά δώρα για τα Χριστούγεννα είναι οι δύο ιστορίες
του βιβλίου, τόσο συγκινητικές, τόσο αληθινές.
Στην πρώτη πρωταγωνιστεί n Λουσί, που είναι θλιμμένη
εξαιτίας του θανάτου της μητέρας της, αλλά μια νύχτα
Χριστουγέννων συνειδητοποιεί ότι n αγάπη έρχεται εκεί που
δεν την περιμένεις. Στην άλλη ιστορία ένας μικρός βοσκός
που ονειρεύεται ταξίδια μακρινά σώζεται από βέβαιο θάνατο
και βρίσκει κι αυτός την αγάπη και μια ζεστή αγκαλιά.

Σε κάποιο βουνό της Ανατολής είναι κρυμμένο ένα ερνοστάσιο.
Εκεί τα «πενήντα παιδιά του Αρχιεργάτη Κι-Μπουν» δουλεύουν
πυρετωδώς για να κατασκευάσουν τα παιχνίδια που θα μοιράσει
ο Αϊ-Βασίλης στη Δύση. Τα παιδιά αυτά αναρωτιούνται
γιατί τα ίδια, που κοπιάζουν τόσο, δε λαβαίνουν
δώρο από τον άγιο.Έτσι, μια μέρα αποφασίζουν
να πάνε να τον βρουν για να τον ρωτήσουν.
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Κυρία Ανρί ντε λα Βιλ ντε Μιρμόν
μετάφραση: Βίκη Δέμου, εκδόσεις «Άγκυρα»
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Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου
εξώφυλλο: Βασίλης Παπατσαρούχας
εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»
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