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στη, Με απλό και κατανοητό τρόπο ταξιδεύει
υπερφυσικό «κακό» των παραμυθιών, σι
χαρούμενα στον κόσμο της Βίβλου.
μάγισσες και σι μοχθηρές νεράιδες, δεν
είναι τίποτα μπροστά στην κακία, την έλλειψηΗ δομή του βιβλίου μένει πιστή σ' αυτήν
και ο ημίαιμος πρίγκιφ
θέλησης, τη λιγοψυχία που συναντάει της Βίβλου. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς.
μτψρ.: Καίτη Οικονόμου
Εξάλλου, ο χωρισμός οε Παλαιά και
κανείς στην πραγματική ζωή.
εκδόσεις Ψυχογιός, σ. 672, 25 e ¦^^^^¦^Η
Καινή Διαθήκη εξυπηρετεί την προσπάθεια.
Ο ήρωας που έγινε λατρεία
Ανδριανή
Γκότση
Κατά κάποιον τρόπο γίνεται μετάφραση
για τα παιδιά της
του ιερού κειμένου. Προσαρμογή
εφηβικής και προεφηβικής To λαίμαργο μυρμήνκι
για διαφορετικούς αναγνώστες, αφού αλλιώς
ηλικίας. ΗΤζ. ^^j εικονογράφηση: Αιόλα Τάκου
λαμβάνουν το θρησκευτικό, χριστιανικό
εκδόσεις γράμμα, σ. 29, ίο e
Κ. Ρόουλινγκ κατάφερε
μήνυμα οι ενήλικοι κι αλλιώς τα
Η αντίθετη πλευρά
να συνδυάσει την
παιδιά.
Οσοι θυμούνται τη διδασκαλία
του
προηγούμενου.
παιδική ανησυχία, τη
Από την ανόητη νηστεία, του Ιησού Χριστού, γνωρίζουν ότι μόνον
μαγεία, την παράδοση
αυτά είναι πραγματικά αθώα. Μόνον όσοι
στην παράλογη
του παραμυθιού με
είναι πραγματικά αγνοί μπορούν να
λαιμαργία. Η συγγραφέας
την περιπέτεια. Κινηματογραφική
κερδίσουν τη Βασιλεία του θεού. Συνεπώς,
όμως διαλέγει
αφήγηση, δράση και πολλά
διαφορετικό
μυθοπλαστικό το πνεύμα του βιβλίου πρέπει να είναι
ανθρώπινα στοιχεία. To φανατικό κοινό
ξεκάθαρο, διαυγές, κρυστάλλινο και
πεδίο. Δεν
του Χάρι Πατερ δεν θα απογοητευτεί.
να βρει την παιδική ματιά. Για να πετύχουν
χρησιμοποιεί κάποιο
Ο έκτος χρόνος στη Σχολή Χόγκουαρτς
αγόρι ή κορίτσι. Δημιουργεί σι επιμελητές τον σκοπό τους, επιλέγουν
προμηνύεται εκρηκτικός. Με αγωνία αναμένεται
τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο.
ένα κλασικό παραμύθι. Με ωραία
η έβδομη και τελευταία ιστορία
αρχή και όμορφο, διδακτικό τέλος.
Τη χαρούμενη εξιστόρηση που προσφέρουν
του μικρού μάγου.
Η επιλογή πέντε μυρμηγκιών είναι εξαιρετική.
τα παραμύθια. To συγκεκριμένο
Σάρα Πρίνιας
Οι μικροί, ακούραστοι εργάτες απέναντι ύφος είναι η ραχοκοκαλιά για να ειπωθεί
η πιο γνωστή ιστορία του κόσμου. To
Ο κλέφτης μάγος
οε κάτι ξένο, τη λαιμαργία. ΟΦαγάνας
είναι το παράξενο μυρμήγκι. Δεν
έναυσμα του «μια φορά και έναν καιρό»
μτφρ.: Χαρά Γιαννακοπούλου
είναι
αδύνατο,
όπως
τα
υπόλοιπα,
αλλά
βρίσκεται
και στη Βίβλο και μ' αυτό μπορεί
εκδόσεις Πατάκη, ο. 328, 14,50 e
ευτραφές και γεμάτο όρεξη. Η παρέα
να ξεκινήσει η αφήγηση.
Η ψευδαίσθηση και σι
Στις σελίδες της από την Παλαιά Διαθήκη
υπεράνθρωπες δυνάμεις, του, όμως, αντιπροσωπεύει την πλευρά
ζωντανεύουν σι διηγήσεις για τη δημιουργία
βασικά γνωρίσματα που όλοι γνωρίζουμε για τα μικροσκοπικά
πλάσματα.
Είναι
δυνατά
(Ηρακλής),
έξυπνα
του κόσμου, για τον Κάιν και τον
και ο' αυτό το
(Σπίρτος), κυνηγοί (Ρουθουνής),
Αβελ, τον κατακλυσμό, τον Αβραάμ, τον
παιδικό βιβλίο. Η Σάρα
και εγωιστές, αφού όταν θέλουν κάτι, κάνουν Ισαάκ, τον Σαμψών. Σε αυτές της Καινής
Πρίνιας δημιουργεί
τα πάντα γι' αυτό (Γκρίνιας). Οταν
Διαθήκης ζούμε ξανά το γεγονός της γέννησης
έναν πανέξυπνο,
βρίσκουν πεταμένη μεγάλη ποσότητα
του Χριστού, τις παραβολές, τα
πολυμήχανο και ακαταμάχητο
φαγητού, ο Φαγάνας δοκιμάζεται. Η λαιμαργίαθαύματα, τα πάθη και την Ανάσταση Του.
ήρωα, τον
To εγχείρημα της Ελληνικής Βιβλικής
τον υποτάσσει και η φωλιά του
Κον. Μια μαγική πέτρα
κινδυνεύει. Εχει σφηνώσει και δεν μπορεί Εταιρίας έχει κερδίσει την αποδοχή του
θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του και
να
βγει.
Οι
φίλοι
του
τον
βοηθάνε
να
παγκόσμιου κοινού, γεγονός που δεν
θα δώσει το έναυσμα για μια εκρηκτική,
κάνει δίαιτα και να βγει από την αποθήκη
μπορεί να μείνει ασχολίαστο, θα περίμενε
μαγική περιπέτεια. Ο κλέφτηςμάγοςέχει αγαπηθεί
κανείς να βρει ανταπόκριση μόνο οε
όπου έχει σφηνώσει. Αλληγορία για τη φιλία
σ' όλο τον κόσμο. Εξαιρετικές οι
και την εγκράτεια.
οικείο περιβάλλον (χριστιανικό), εντούτοις
περιγραφές της δημιουργού και θαυμάσια
το βιβλίο διατίθεται και στα αγγλικά,
η πλοκή.
m Τα παιδιά διαβάζουντη Βίβλο
ισπανικά, γερμανικά, ρωσικά, ρουμανικά,
επιμέλεια: Καίτη Χιωτέλλη
βουλγαρικά, σερβικά, αλβανικά και
U Ευγένιος Τριβιζάς
εικονογράφηση: Μάρθα Καπετανάκουτουρκικά. Για την τουρκική μετάφραση
Οι δραπέτες της σκακιέρας
Ξυνοπούλου
αναφέρεται από τους υπεύθυνους της έκδοσης:
εικόνες: Ράνια Βαρβάκη
εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρία,
«Σχεδόν έτοιμη να κυκλοφορήσει
εκδόσεις Καλέντης, ο. m, 29 e
και η μετάφραση στα τουρκικά από τη Βιβλική
Ο Ευγένιος Τριβιζάς
σ. 3ΐο, 2O e
Εταιρία στην Κωνσταντινούπολη,
To συγκεκριμένο
είναι ο καλύτερος
βιβλίο θα μπορούσε
με πρόλογο του Οικουμενικού Πατριάρχου
παραμυθάς του καιρού
να βρίσκεται σε κάθε
μας. Σε κάθε έργο
κ. Βαρθολομαίου».
σχολική βιβλιοθήκη.
του το αποδεικνύει.
Οι επιτελείς
m Chen Jiang Hong
Οι δραπέτεςτης
του έργου εκφράζουν To μανικό άλογο του Χαν Τκαν
σκακιέρας είναι ένα
με τον καλύτερο μτφρ.: Κατερίνα Φράγκου
ποιητικό παραμύθι
τρόπο την επιθυμία εικονογράφηση: Chen Jiang Hong
.του παρασύρει μικρούς
της Εκκλησίας
εκδόσεις flC|JUU
CKUUUC.lt,
Αερόστατο,
LU LU, V
ο. 38, 14,40 e
και μεγάλους.
να έρθει κοντά στο
Δυο πιόνια σκακιού ερωτεύονται. To άσπρο
Η ζωγραφική
ποίμνιο της. Και μόνο που σκέφτηκαν να
και το μαύρο γίνονται πολύχρωμα.
είναι το απόσταγμα
απευθυνθούν στα παιδιά, είναι σημαντικό.
Χαρούμενος, ρομαντικός ρυθμός, για
του εσωτερικού
Οπως αναφέρεται και στον πρόλογο:
τον έρωτα που είναι παντού.
και
«Αυτή η εικονογραφημένη έκδοση στόχο
εξωτερικού μας
Κυρία Ανρί Ντε Λα Βιλ Ντε
έχει να εξοικειώσει τα παιδιά με τον
κόσμου. Μαγεύει,
Μιρμόν
πλούτο αυτόν». Η αναφορά γίνεται για
υποτάσσει,
Τα δώρα των Χριστουγέννων
τη Βίβλο, «το βιβλίο των βιβλίων». Σημαντικό
ομορφαίνει
ρόλο ο' αυτό πρέπει να παίξουν γονείς
μτφρ.: Βίκη Δέμου
τη ζωή μας. ToμαγικόάλογοτουΧανΓκαν
και δάσκαλοι, αφού είναι ο μόνος δίαυλοςαναφέρεται ο' έναν μύθο. Ο Χαν Γκαν ήταν
εικόνες: Εφη Λαδά
που έχουν τα παιδικά μυαλά. Στο
εκδόσεις Αγκυρα,
εξαίρετος ζωγράφος αλόγων. Τόσο
συγκεκριμένο έργο η εικονογράφηση έχει ζωντανών, που έπρεπε να είναι δεμένα
a. 152, 14,16 e
ξεχωριστή θέση. Η Μάρθα Καπετανάκου-Ξυνοπούλου
Δύο ιστορίες που δεν
για να μη φύγουν από το χαρτί. Σπουδαία
συμπληρώνει ιδανικά
γίνονται ποτέ κουραστικές,
ιστορία, μοναδική εικονογράφηση.
ούτε διδακτικές, την προσαρμογή του Κειμένου. To ιδιαίτερο Εδώ δεν έχουμε απλώς ένα παραμύθι, αλλά
γιατί κουβαλούν
είναι ότι κατανέμεται ίσος χώρος οε
έναν δυνατό μύθο που χάνεται στα βάθη
γραφή και εικόνα. Σωστή επιλογή, για να
μια αδιαμφισβήτητη
των αιώνων. Η πολιτισμική διαδρομή
μη χαθεί η προσοχή του μικρού αναγνώ¬
αλήθεια: το
Συνέχεια
στηαελ.ιβ
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
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Συνέχεια
απότηαελ.is
της Κίνας είναι τεράστια και οε μεγάλο βαθμό
e Rosa Montero
κτησε φαγούρα. Σύμφωνα
καινούριου χρόνου
βασίζεταιστο διηνεκές του χρόνου, στο άπειρο. Η ιστορίατου διάφανου βασιλιά
με τη Vogue,ήταν της μόδας
μέσα από τα παιχνίδια
Πλάσματα που φτιάχνει η φαντασία κυριαρχούν,
μτφρ.: Ντίνα Σιδέρη
σι ουρές. Η Ντέλα κατέληξε Παίζοντος
που ανήκουνστη
με-tov, - '
μαγεύουν. Η πολυπληθέστερηχώρο
εκδόσεις Αγκυρα, ο. 6ο8, 19,50 e
να ανεμίζει στον πισινό
συλλογήτου αναπληρωτή
του κόσμου φαίνεται να γοητεύεται από το άγνωστο,
Η ιστορία
τουδιάφανου
βαοιλιάείναι
της εφτά από δαύτες.
καθηγητήΙστορίας
το αχανές της πιο δυνατής σταθεράς.
ένα ασυνήθιστοταξίδιο' έναν
Κόλλησανόλες τόσο καλά
και Πολιτικής
Της εξέλιξηςτης ζωής. Σ' αυτότο απέραντοπεδίο
άγνωστο Μεσαίωνα, που
που δεν έλεγαν να βγουν.
Σκέψης στο πανεπιστήμιο
αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται εξωπραγματικές,
τον οσφραίνεσαι και τον αισθάνεσαι
Τα ζώα που κατάφεραν να
της Κύπρου
επιβλητικές, καταστάσεις του
στο δέρμα. Είναι ένα
μην πολυγελάσουν με τα
Κυριάκου Δημητρίου.
μυαλού. Οι Κινέζοι μεγεθύνουν καθετί, δίνοντας
χάλια της, βάλθηκαν να
παραμύθι που συγκινεί με
Αυτά τα παιχνίδια,
του κολοσσιαίαδιάσταση.Ετσι κι εδώ. To
το επικό του μεγαλείο,είναιένα τραβάνε τις εφτά ουρές, μπας και ξεκολλήσουν. σχεδιασμέναστο χέρι, ανήκουν στις δεκαετίες
μαγικόάλογοείναι κάτι φανταστικό, απολύτως
Τράβα τράβα η Ντέλα σώθηκε από τη
απ' αυτά τα βιβλίαπου δεν
'so - '70 και αυτό αποτελεί από μόνο του
ταιριαστόόμως στη φιλοσοφίατου λαού. Κάθε
διαβάζονται, αλλάβιώνονται.
φαγούρα. Την επόμενη μέρα διάβασε στη
ένα «κόλπο»του χρόνου και της παρούσης έκδοσης.
τέτοιαιστορίαέχει βάσητην εκτός ανθρωπίνων Πρωτότυποκαι δυνατό.
Vogueότι είναι της μόδας τα κολιέ με πέρλες.
Εμπλουτισμένοπροσεκτικά με τους επιλεγμένους
ορίων προσπάθεια. Ο εκάστοτε ήρωας συνήθως
Κι έφυγε αμέσως για τα μαγαζιά, να γεμίσει
στίχουςσπουδαίωνελλήνωνποιητών
είναι κάποιος μη αρεστός, αδύναμος, που
Πέτρος Χατζόπουλος
-να πνίξει;- τον μακρύ λαιμό της. Ενα βιβλίο
από τον ποιητή Ηλία Μέλιο.
δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει κάτι σπουδαίο.Η μικρή Ρουάλα
για τη ματαιοδοξία.
Η μοίραόμως του δίνει όσα δεν έχουν οι
εικόνες: Πέτρος Μπουλούμπασης
m Συλλογικό
\λοι. Ο ΧανΓκανδεν αποτελείεξαίρεση.Του ^έσει
εκδόσεις Καστανιώτη,ο. 88,14 e
Miriam Latimer
To αεροπλανάκι
να ζωγραφίζει,όμως δεν έχει την πολυτέλεια
Η
τίγρη
της
Εμιλυ
Η Ρουάλα μπορεί να είναι
εκδόσεις Επόμενος Σταθμός, ο. 72,16,72 e
να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να δουλέψει
φανταστικόςχαρακτήρας,όμως εικονογράφηση:Miriam Latimer
To οπισθόφυλλομας εξηγεί:
για να βοηθήσειτη φτωχή οικογένειατου.
εκδόσεις Επόμενος Σταθμός, σ. 36,12,54 e
μοιάζει τόσο αληθινός.
To βιβλίο αυτό, με
Μια στιγμή όμως αρκεί. Στο σπίτι του διάσημου
Ο Πέτρος Χατζόπουλοςδεν
Είσαι διαφορετική. Είσαι
το CDπου το συνοδεύει,
ζωγράφου Βανγκ Βέι φτιάχνει στην άμμο
μιλάγια πριγκίπισσεςκαι νεράιδες.
μια
τίγρη.
Είσαι
η
μόνη
τίγρη
είναι αποτέλεσμα
1,- |-:"'i . ψ.
δύο άλογα που ήταν δεμένα. Μοιάζουν τόσο
Γράψειγια ένα καθημερινό
στο σπίτι. Είσαιη μόνη
ομαδικής
ζωντανά τα δημιουργήματατου που καθηλώνουν.
κορίτσιπου είναι γεμάτο
τίγρη στην παρέα. Κανείς
δουλειάς μαθητών
To μοτίβο είναι ίδιο. Ενας αρχαίος μύθος.
ενέργεια. To παιδικό
δεν οε καταλαβαίνει.
όλων των τάξεων
Ο ήρωαςπου τον «ακουμπάει»η τύχη, η έμπνευση
θράσοςείναι γλυκό και χαριτωμένο.
Ολα ο' ενοχλούν. Δεν βρίσκεις
του Δημοτικού σχολείου
και η μάχη του καλούμε το κακό. Τα
Οι ιστορίεςτης Ρουάλαείναι παράξενες
τίποτα ενδιαφέρον.
των Μακεδόνικων
, έργα του ΧανΓκανγίνονταιπολεμικόεργαλείο.
και ξεκαρδιστικές.
Ψάχνεις, ευκαιρία για να
Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
Η τέχνη όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσειτη
ξετρυπώσεις την τιγρίσια
Τα παραμύθια, τα ποιήματα,
Α.Π.Σ.
βαρβαρότητα, τον πόλεμο και γυρίζει εκεί όπου
σου ουρά και να τα κάνεις
οι ζωγραφιές, οι μελοποιημένοι στίχοι
γεννήθηκε.
όλαλίμπα. Μέχριπου έρχεταιστο σπίτι για επίσκεψη
και οι μουσικές επενδύσεις που περιέχει, αναδεικνύουν
Στοκέντροτης Αθήνας,στηνκαρδιάτης πρωτεύουσας
m Εύη Πίνη
η γιαγιά σου. Σου αποκαλύπτει το μυστικό
με εντυπωσιακό τρόπο τις εκφραστικές
υπάρχειτο ΣπίτιτηςΧαράς,χώροςαυστηρά Περικλής και κλασικήΑθηνα
της. Είναικι αυτή μια τίγρη. Ομως μια ήρεμη
δυνατότητεςτων παιδιών, όταν παρέχονται
για παιδικάβλέμματα.Εμπνευστέςκαιδημιουργοί εκδόσεις Ερευνητές, ο. 48, 13,8ο e
και χαρούμενη τίγρη. Γίνεται πρότυπο
ο' αυτά κατάλληλαερεθίσματακαι ευνοϊκές
αυτού του χαρούμενουσπιτιού, οι εκδόσεις
«Συγκρατούσε
το λαό σου. Την ακούς. Γιατίκι εσύ θες να παίζεις ήρεμα
συνθήκες για γόνιμη συνεργασία.
Αερόστατο.Εκείδεν υπάρχουνηλεκτρονικέςπαιχνιδομηχανές
και χαρούμενα.Βρίσκειςένα ελάχιστοενδιαφέρον.
χωρίςνατουπεριορίζει
Πραγματικάένα έργο γεμάτο από όμορψεςπαιδικές
καιπολύχρωμεςκούκλες.Υπάρχει
Σιγά σιγά τίποτα δεν φτάνει να ο' ενοχλεί. ζωγραφιές, στίχους και μελωδίες.
τηνελευθερίακαιδεν
γνώσηκαι ευτυχίαγι' αυτάπου θα ανακαλύψουν
Πρινδεν σε καταλάβαινεκανείςκαι τώρα, Σου αφήνει μια αίσθηση δημιουργική, αλλά
παρασυρόταναπό το
καιθα πουν στη μαμάκαιστονμπαμπά.
που οε καταλαβαίνειένας, έγιναν όλοι τίγρειςστους μεγαλύτερουςίσως και νοσταλγική.
πλήσος,αλλάαντίθετα
To παιδικό βιβλιοπωλείο(ΤοσίτοαιΑ) φυλάει
σαν κι εσένα.
το καδοδηγούσε.
Δεν
Α.Ν.Χ.
στα ράφια του μεγάλη ποικιλία τίτλων από όλους
προσπαθούσε
νααποκτήσει
Δ.Α.Δ.
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τους εκδοτικούςοίκους. Τα βιβλίαΦυτρώ*
δύναμημεαταίριαστα
νουνοιπατάτεςσταδέντρα;και Οποιοςτονφόβοξεπερνά
a Χριστουγεννιάτικεςιστορίεςμε
μέσαούτεέλεγε
πράγματα
κάνειϋαυμαοτάΐ
είναι δύο μόνο από
m Ναταλία Γκιζέλη
φαντάσματα
πράγματαπου δεν έπρεπε,
τα πολλά. Επιπλέον, διατίθενταιξύλινα, οικολογικά γιαναγίνειευχάριστος
Περιμένοντας
τις
νεράιδες
στονλαό,αλλάεπειδήείχε
διηγήματα
παιχνίδιααπό την PlanToys.Πρωταρχικός κόροςμπορούσε
εικονογράφηση:Λίσε- Λόττε Ιβερσεν
ναεναντιωϋείσε
κάτιπουδενθεωρούσε
μτφρ.: Πάνος Τομαράς
σκοπός, η επαφή με το βιβλίο. Οι εικόνες
σωστόκαιναπροκαλέσει
ακόμακαιτηνοργήτου εκδόσεις Καλέντη, σ. 36,14 e
επιμέλεια: Γιώτα Κουλουρίδου
θα τα μαγνητίσουν. Οταν θα βάλουν τα
λαού.ΟτανέβλεπετουςΑθηναίους
ναείναιυπερβολικά
Η Σεμέλη είναι ένα μικρό
εκδόσεις Νάρκισσος, σ. 380, 21e
γράμματα οε σειρά, θα αρχίσεικαι η μάθηση.
τολμηρό!
απόυπεροψία,
τουςτρόμαζεμεταλόγιατου.
κορίτσιπου το σπίτι του είναι
Ευχάριστηόμως, χωρίς κανόνες και πρέπει. Η
Οτανπάλιτουςέβλεπεναείναιχωρίςλόγοφοβισμένοι,
κοντά στο δάσος. Μέσα
m Montague Rhodes James
πορεία που έχει χαραχτείαφορά κυρίως το περιβάλλον,
Ιστορίες φαντασμάτωνενός αρχαιοδίφη
τουςέδινεθάρρος».
Μήπως και οι επόμενες γενιές
από τη φιλία της με τη βασίλισσα
μια και επιθυμίαείναινα βοηθήσουν βγάλουνέναν πολιτικόαρτιμελή,που δεν προσβάλλει
των νεραϊδών που
μτφρ.-σημειώσεις: Περικλής Μποζίνάκης
-scM
στην απόκτησηοικολογικήςσυνείδησης. ¦
την ανάσα μας...
ζει οε αυτό, μαθαίνουμετα
επιμέλεια-εισαγωγή:Μαρία Γιακανίκη
V&ffliA
μυστικά του φυσικού περιβάλλοντος.
εικονογράφηση: Ιουστίνη Γιαννακοπούλου,
Ελένη Δικαίου
mWendy Οττ
Που αποτελούν
εκδόσεις Ars Noctuma, ο. 256,17 «ΐ
Τα φαντασματάκιατης γυάλινηςαυλής
Ταξίδι στο νησί της φαντασίας
σίγουραένα δώρογια εμάς.
tirmmnrtflBB
Με
εικονογράφηση
που
παραπέμπει
εικονογράφηση:Δημήτρης Φουσέκης
μτφρ.: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη
mTim Burton
, εκδόσεις Πατάκη, σ. 196,10,90 e
Χριστουγεννιάτικοςεφιάλτης
στον κόσμο των ονείρων, ένα οικολογικό
εκδόσεις Ψυχογιός, ο. 170, 8,8ο e
«ΕγώκαιοΤιμόθεος
χαζεύαμε
το
παραμύθιγια παιδιά.
Είναιη φυσική ροή του χρόνου.
μτφρ.: Μαρία Εξαρχου
παιχνίδι
τουςκουνώντας
τακεφάλια
επιμέλεια: ΧάιδωΠαπαβασιλείου
N' ανακαλύπτεις κάτι
μαςμεκατανόηση.
"Παιδιά/"
εκδόσεις Οξύ, σ. 44,15 e
όμορφο και, μετά, αυτό το
m Daniel Napp
μουρμουρίζαμε
μεταξύμας. Θυμόμαστε
Ο κύριος Μπρουμ οδηγεί τρένο
όμορφο να μεγαλώνει, να
To αρχαιότερο σύμβολο της φανταστικής λογοτεχνίας
πωςστηνηλικία
τους,ακόμη
γίνεται διάσημο και τελικά
είναι το φάντασμα. Τέκνο του
εκδόσεις Αερόστατο, ο. 30, 12,5«
κιεμείςπουήμασταν
πάντα
να καταστρέφεται. Η ανακάλυψη
Ο κύριοςΜπρουμ είναι ένας Υπνου και της Νύχτας, εμφανίζεται αρχικά
τόοουπάκουοι,τα ίδιακάναμε
του ωραίουακολουθείται
στις
μυθολογίες
των λαών, και αργότεραστους
αρκούδοςθαρραλέος,
ΓΑ-.ΙΑΙχκ,ΝΒΖΙ
πανω-κατω.Καιγέμιζεη ψυχή
από τουρισμό. Ολοι
που αγαπά την περιπέτεια. μύθους, τους θρύλους, τις παραδόσεις κατ τα
:.m ΦΑΜΤΑ3Α2
μαςμενοσταλγία.
Πολλή
νοσταλγία,
παραμύθια. Στη συνέχειαθα μετακομίσειστην
αναγνωρίζουν στον εαυτό
Σε αυτό το βιβλίο
us
τους το δικαίωμα v' απθ- |
γιατίβλέπετε
εμείςταφαντάσματα
έντεχνη λογοτεχνία. To συναντούμε στον
βάζει μπροστά ένα παλιό
δενείμαστετίποτεάλλοnapaολόκληρα
μιαψυχή». λαμβάνουντο ωραίο.Καιπληρώνουνκαλά. Και
Ομηρο και στους Τραγικούς. Του Αχιλλέα,
βαγόνι τρένου, θέλοντας
Οι ενήλικοιέχουν γίνει ολόκληροιμια ψυχή· καλά καταστρέφουν. Η Νιμ έχασε τη μητέρα
στον πρώτο, του Πέρση βασιλιάΔαρείου, της
να παίξει φυσικά. Και για
παιδική. Νοσταλγίασώματος. Γνωρίζουν της εξαιτίαςτων Τουριστώντων ΤροπικώνΝησιών.
Κλυταιμνήστρας,του Πολύδωρου, στους δεύτερους.
να αποδείξει πως μπορεί
τον Στάθη και τη Βικτωρίακαι ανακαλύπτουν
Τώρα ζει σ' ένα απομονωμένο νησί του
Στο νεότερο κλασικό
να γίνει μηχανοδηγός.
πόσο σπουδαίαείναιη απλή, ανιδιοτελήςφιλία.
Ειρηνικού με τον πατέρα της Τζακ και μαζί
θέατρο εμφανίζεται στον
Πώς όμως θα το σταματήσει,
Πόσογλυκόείναιο άλλοςνα σου εξηγεί, πιέζοντας προστατεύουντο σπίτι τους από τα ξένα μάτια.
Σαίξπηρ, στον Γκαίτεκαι οε
τώραπου αυτό κατευθύνεταιπρος την παλιά
τον χρόνοτου, επειδή δεν θέλειYaοε κρατάει Ενώ όλα στο νησί κυλούν ήρεμα, μια καταιγίδα
άλλους. Αργότερα, στο Κάστρο
κατεστραμμένηγέφυρα; Μήπως τελικά θα
στην αναμονήκαι την απορία. Ο ενήλικος
τουΟτράντο,1764, με το
έρχεταινα βάλειοε κίνδυνο τη ζωή τους αλλά ήταν καλύτερανα είχε μείνεισπίτι και να παίξει
βλέπει ενήλικο και τρομάζει. To παιδί βλέπει
οποίο και εγκαινιάζεται το
και το μυστικότους.
με το ηλεκτρικότου τρενάκι ή να αποφασίσει
φάντασμακαι το κάνει φίλοτου.
γοτθικό μυθιστόρημα, είναι
τέλοςπάντωννα γίνει χειριστήςγερανούή .. .αστροναύτης;
ο βασικός πρωταγωνιστής
n Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου
του εν λόγω έργου. Εκτοτε,
Η καμηλοπάρδαλημε τις εφτά ουρές
m
Ημερολόγιο
2θΐο
μέχρι τις μέρες μας, το φάντασμα
εικονογράφηση:ΝαταλίαΚαπατσούλια
Παίζοντας με τον χρόνο
θα μας επισκέπτεται
εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί, σ. 40,10,90 e
μέσω της λογοτεχνίας, συμβολίζονταςπάντα
εκδόσεις Ελληνικάγράμματα, σ. 176, 16,5 e
Οταν δεν έχεις όριο σταψώνια, αγοράζειςτόσο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ηΐΐΙΠΟΙΗΣΗΣ
την
«ανθρώπινη
επιθυμία».
«Επιστρέφει»
Ενα
όμορφο
η
μερολόγιο
από
τις
εκδόσεις
Ελληνικά
όσοχρειάζεταιγια να πήξεις ή για να χρωστάς.
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είτε για να ολοκληρώσειο,τι δεν πρόλαβε εν
γράμματα, που γυρίζουν τις σελίδες του
Η ΝτέλαΚαμηλοπάρδαλη,από την άλλη, απέ-
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