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Ο γάτος και ο βάτραχος
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Γιώτας Ξένου-Καράντξαλη
(εικον. Ράνια Βαρβάκη)

Η τυχαία συνάντηση ενός γάτου κι ενός βατράχου
γίνεται η αρχή μιας βαθιάς φιλίας, αλλά
και ένα κομβικόσημείοστη ζωή του δεύτερου,
που γίνεται δεκτός στην «οικογένεια» του γάτου.
Πίσω αηό μια φαινομενικά αηλή ιστορία
παράταιρης φιλίας, η συγγραφέας υφαίνει τον
ιστό δύο χρήσιμων διδαγμάτων: από τη μία την
αξία της ζωοφιλίας κι αηό την άλλη της οικογένειας.
Η νοσταλγική εικονογράφηση της
Ράνιας Βαρβάκη πλαισιώνει άρτια το κείμενο,
ενώ για τον ενήλικα λειτουργεί ως μαγικό χαλί
που τον μεταφέρει στις εικόνες των παιδικών
του χρόνων.
(Εκδοσεις Καλεντιις,

σελ.: 32, τιμή: 13,00 €)

Σιγά τ' αβγά... κι είναι και κόκκινα

ins Κωνσταντίνος Τασσοπούλου
(εικον. Νίκοδ Βασιλειάδης)
«Ενώ η κυρία Λούλη βάφει τα αβγά κόκκινα, ένα αβγό δεν χοροπηδά
καλά και βάφεται το μισό. Στην αρχή το αβγό στενοχωριέται,
γιατί η κυρία Λούλη δεν το βάζει στην ηιατέλα με τα άλλα,
επειδή είναι διαφορετικό. Μετά όμως σχεδιάζει ένα μακρύ ταξίδι
μέσα στο σπίτι, για να βρει φίλους.Ύστερα από έναν ολόκληρο
χρόνο εηιστρέφει στην κουζίνα και η κυρία Λούλη το ανακαλύητει
τυχαία, την ώρα που ετοιμάζει τα τσουρέκια της. Με τη βοήθειά
του καταφέρνει να καλύψει την τρύπα του τσουρεκιού που έχει
ετοιμάσει. To βιβλίο μού άρεσε πολύ γιατί μας δείχνει πως δεν
πρέπει να αφήνουμε μόνο του κάποιον επειδή είναι διαφορετικός
από εμάς. Αλλά και γιατί με έκανε να σκεφτώ πως όταν κάτι δεν
γίνεται όπως θέλω δεν χρειάζεται να στενοχωριέμαι, αλλά να
σκέφτομαι κάτι άλλο καλύτερο να κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη
που ήρθε το Πάσχα γιατί πηγαίνουμε στην Κέρκυρα και σπάμε
κανάτια στην ηλατεία και τσουγκρίζουμε αβγά».
(Εκδοσεις Otherwise, σελ.: 32, τιμή: 12,00 €)
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Η τρέλα της αγάπης:
Ιστορίες από τον Σαίξπηρ

τηδ Αργυρώδ Πιπίνη
(εικον. Ανδρομάχη Γιαννόπουλου)
ΟΌμπερονμε την Τιτάνια, ο Ρωμαίος και η louλιέτα
και ο Ναβάρρα με τον Μηιρόουν, τον Λογκαβίλ
και τον Ντιμέιν ανοίγουν στους μικρούς
αναγνώστες τις πύλες του σαιξπηρικού έργου.
Όλα τα καπρίτσια, τα παιχνιδίσματα, η μαγεία
και η τραγικότητα του έρωτα και της αγάηης
ηεριέχονται στα τρία αυτά έργα του Σαίξπηρ
και η Πιπίνη τα μεταφέρει άρτια στη γλώσσα
των μικρών αναγνωστών. Δίχως αηλουστεύσεις,
το βιβλίο καταφέρνει να γνωρίσει το
ανήλικο κοινό του με έννοιες πολύπλοκες κι
ενήλικες, όπως ο έρωτας, η ηροδοσία, η τόλμη
κι ο θάνατος.
(Εκδοσεις Πατακη, σελ.: 64, τιμή: 7,90 €)
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