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a πωδχακαι νβονς
Αλέξης Σταμάτης
Ο ΑΛΚΗΣ ΚΑΙ Ο
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Εικ.Denis
Lhomme,
Καστανιώτη,9,50

To σκυριανό αλογάκι, τόσο πολύτιμο
στη θεραπευπκή ιππασία, τόσο καλό
ως φίλος του ανθρώπου, κινδυνεύει
να εξαφανιστεί. To βιβλίο «To αλογάκι»
βοηθά στην ευαισθητοποίηση παιδιών
και νέων με στόχο την προστασία του

που εκπροσωπεί την Ελλάδα.
Ιστορίεςπαιδιών που ζουν σε διαφορεπκά
μέρη και σε διαφορετικές
συνθήκες τα οποία έχουν το
ίδιο πάθος. Μια θαυμάσια ιδέα!

Melvin Burgess
TO ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΗΣ ΣΑΡΑ

ευρω

Μτφ: Γιάννης
Παπαδημητρίου,
Πατάκη,14 ευρω

Είναιπάντα mo περίπλοκη
και δύσκολη από την εξωτερική
n πραγμαπκότητα που
παρουσιάζεταιστα παιχνίδια των
υπολογιστών.Αυτό ανακαλύπτει
ο Αλκής όταν εξαφανίζεταιn αδελφή
του και την ψάχνει ακολουθώντας
πς οδηγίες και τα ηλεκτρονικά
μηνύματα μιας μυστηριώδους
κοπέλας. To μυθιστόρημα
βραβεύτηκε φέτος από τον
Κύκλοτου ΕλληνικούΠαιδικού
Βιβλίου.

Μετά το Junk [ναρκωπκά],
το Μπίλυ
Έλιοτ [ομοφυλοφιλία] και το To
κάνουμε; [ερωτική ζωή των αγοριών]
[Πατάκης και Μίνωας], ο
Μέλβιν Μπέρτζες καταπιάνεται
με πι ματαιοδοξία που χτυπά τις
νεαρές κοπέλες που πασχίζουν
να γίνουν σταρ] εφήμερα είδωλα,
χωρίς να υπολογίζουν το τίμημα
που πρέπει να πληρώσουν. Η
Σάρα θα εκπαιδευτεί κατάλληλα
Menesfree de Mirayal
και θα θυσιάσει το νεανικό της
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ
πρόσωπο κάνοντας αμφίβολες
ΑΝΤΑΚΡΗΣ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ
πλαστικές εγχειρίσεις. Δυνατό
ντούλη
και
Ο
γάτος
που
έκλαιγε
μαργαριτάρια
Γνωστοί
και
άγνωστοι
καλλιτέχνες
εικονογραφούν
ψυχολογικό
θρίλερ που θέτει σε
ΤΟΥ ΜΠΙΛΘΟΡ
[ΕλληνικάΓράμματα]με τους βραβευμένους εικονογράφους
υπέροχα βιβλια για παιδιά προτείνονταςμια αι
αμφισβήτηση πολλές κοινά αποδεκτές
Μτφ: Μάνος
σθητική διαφορετική από τα συνηθισμένα. ΣτοΗ
Φωτεινή Ιτεφανίδη και ΒασίληΠαπατσαρούχα.
αξίες. Ευτυχώς που μεταφράζονται
Λαγούβάρδος,
αγάπη δ;δάσκε·.του ΒασίληΜπουντούρη [Κέδρος]
Ψαγμένες εικονογραφήσεις και οι δύο
στην Ελλάδααιχμηρά
Μίνωας
μια οικογένειακαι τα κατοικίδιατης σε καλοκαιρινό
αποδίδουν παιχνιδιάρικατις νέες γατίσιες περιπέτειες βιβλία για εφήβους σαν κι αυτό!
κάμπινγκ. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο,
που έγραψε ο συγγραφέας με θέμα τη φιλία
Μια βιβλιοθήκη με
όλοι κατάφεραννα συμβιώσουν και να επιβιώσουνμεταξύ ζώων και την απληστία των ανθρώπων. ΕξαίρετηΝινέττα Βολουδάκη
χιλιάδες τόμους μαγειρικής...
της ανθρώπινης βλακείας.Χαριτωμένο
και n Aliki Steen στο (Σκυριανό)Αλογάκι
ΕΛΙΣΑΒΕΤΚΑΙ
Ένα κρυμμένο ημερολόγιο, καλοκαιρινόμυθιστόρημα όπου δοκιμάζονταιοι
(Παπαδόπουλος),Στο Ρωμαίος και Ιουλιέτατου
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ένας κόσμος μαγείας ανάμεσα σχέσεις ζώων και ανθρώπων. Ο νέος στον χώρο
Ουίλιαμ Σαίξπηρ [Μεταίχμιο],την κλασικήιστορία
στο όνειρο και την
του παιδικού βιβλίου N. Βασιλακάκηςεικονογραφεί
του νεανικού έρωτα, n εικονογράφος ανοίγει
Ψυχογιός,
πραγματικότητα κι ένας νέος
εξαιρετικάμε την τεχνική του σύγχρονου κόμικ. γοητευτικό ένα παράθυρο στα παιδιά προς τους
13,30 ευρω
ταγμένος να αποκρυπτογραφήσει
Ο Χρήστος Μπουλώτης συνεργάζεταιστα βιβλία συμβολιστές ζωγράφους, ευρωπαϊκό κίνημα στην
όλα αυτά τα μυστικά μπαίνοντας
Λίγοισυγγραφείς επιχειρούν
τέχνη του τέλους του 19ου αιώνα.
του Η σκι/Αίσιαζωή του γάτου ΤζονΑψεσ' ένα σύμπαν που ορίζεται
να γράψουν
από την Ακρη και την Αντάκρη...
ιστορικό μυθιστόρημα
κι ακόμα λιγότεροι επιλέγουν
μπελάδες, κι αυτήν τη φορά δεν
Louise Rennison
Louise Rennison
να ασχοληθούν με πι βυζαντινή
είναι υπεύθυνοι! Κινδυνεύειτο
Ο ΓΑΤΟΣ ΜΟΥ, 01
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΡ
εποχή.
To Ελισάβετκαι
σπίπ τους, κινδυνεύει το «κατοικίδιο»
Δαμιανός είναι καλογραμμένο,ενδιαφέρον,
TO ΠΡΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΚΟΛΛΗΤΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
τους, απατεώνες και εκμεταλλευτές
οι χαρακτήρες ζωντανοί.
τα κυνηγούν, ψάχνουν
ΠΡΩΤΑ ΦΙΛΙΑ
Μτφ: Βιολέττα
Η γλώσσα έχει
τον
θησαυρό
που
θα
τους
λύσει
Ζεΰκη-Βοργιά,
Μτφ: Πετροΰλα
πι σωστή δόση
τα χέρια...Δυο ακόμα τρομερές
Μοντέρνοι
Γαβρτηλίδου,
«παλαιότητας»
περιπέτειες με τους ταραξίες
Καιροί,15 ευρω
και δίνει έναν
Μίνωας,
του Νοντ'ς Λιμπς.
ιδιαίτερο
14 ευρω
Στο έκτο βιβλίο της
ΟΛΗ Η ΓΗ
ύφος
σειράς σι ήρωες πρέπει να ανακαλύψουν
Υπάρχουν Μπρίτζετ
ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ
στο
το Πρώτο Κλειδί που
Τζόουνς 16 χρονών; Ναι, κατά τη
έργο.
Εικ.
θα τους ανοίξει όλες τις πύλες
συγγραφέα! Παρεξηγήσεις,γκάφες,
Ελίζαμπετ
του Χρόνου κι έτσι θα μάθουν
αγωνίες νεαρών κοριτσιών
Χόλτσχάουζεν/
ποιος πραγματικά είναι ο
και πολύ γέλιο a' ένα μυθιστόρημα
Ζαχαρίας
Οδυσσέας Μουρ. To ταξίδι
που περιγράφει τα καθημερινά
Παπαδόπουλος,
τους είναι συναρπαστικό κι
τους.
h επικίνδυνο. Τα τρία παιδιά
Chailes Ogden
μετ. Ιωάννα
είναι όμως έξυπνα και
Μεΐτάνη, Πατάκη
θα τα καταφέρουν.
ΕΝΤΓΚΑΡ& ΕΛΕΝ, ΙΕ

Η δύναμητης εικονογράφησης

1 Ο Μάνος
t Κοντολέων
1 υπογράφει
μια τρυφερή
ιστορία για
I m σχέση
των παιδιών
' με τα ζώα
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ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΚΟΙΝΙ
ΝΟΝΓ Σ ΛΙΜΠΣ

Μτφ: Κατερίνα
Αθανασίου,
Ελληνικά
Γράμματα,10
ευρω
Ο Έντγκαρκαι n Έλεν έχουν πάλι

Ποδοσφαιρικέςιστορίες...
σ' ένα γύρο του 1
κόσμου με μια μπάλα
από 1 5 συγγραφείς και
τον Φίλιππο Μανδηλαρά I
Οι διατροφικές συνήθειες
των παιδιών διορθώνονται
όταν υπάρχει n σωστή
ενημέρωση

