Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : VETOMAG
Ημερομηνία: Κυριακή, 31-01-2010
Σελίδα: 39
Μέγεθος: 265 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 211 5550500
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

II .l. II! ΊΙΙ ΊΙΙΙ. .III. II

Διαβάσαμε

Νέες κυκλοφορίες

ί.ιΛερικ
Tertme^
TWr, ιι

ΒΟΛΦΓΚΑΗΓΚ ΚΟΡΝ

ΡΕΝΑ Ρ(ΙΣΣΗ-2ΑΪΡΗ

CHEN JIANG HONG

«Πώς ένα κόκκινο
γιλέκο έκανε το γύρο
του κόσμου»

«Μια μαμά για μένα»

«Το μαγικό άλογο
του Χαν Γκαν»

Εφηβικόμυθιστόρημα(εκδ.Κέδρος)

Ενα κόκκινο γιλέκο, το οποίο
ο συγγραφέας πετάει σ'
έναν κάδο για παλιά ρούχα,
καταφέρνει να κάνει το γύρο του κόσμου. Θα το
φορέσουν άνθρωποι, με διάφορες αφορμές, οε
πολλά μήκη και πλάτη του κόσμου.

Παιδικό(εκδ.Κέδρος)

«Ηθελα μια μαμά για μένα.
Μια μαμά που να με
προσέχει, να μου ανοίγει την
αγκαλιά της, να με φωνάζει
"καρδούλα μου", να μου
φτιάχνει πατάτες τηγανητές, να μου διαβάζει
παραμύθια...» Από τη συγγραφέα Ρένα
Ρώσση- Ζαϊρη

Παιδικό (εκδ.Αερόστατο)

Οταν ήταν μικρός,
του άρεσε κυρίως
να ζωγραφίζει άλογα και πάντα προσπαθούσε
να φαίνονται πολύ ζωντανά. Ομως σύντομα
άρχισαν να λέγονται περίεργα πράγματα.
Οτι τα άλογα του ήταν αληθινά και πως το πινέλο
του τους έδινε ζωή...
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«Τα παιδιά δεν θέλουν
ψυχολόγο, γονείς
θέλουν»

« Eiκονογραφημένη
Εγκυκλοπαίδεια για την
Ευρώπη»

«Ο Πον ο ποντικούλης»

«Τα χειρόγραφα
του πύργου»

Ψυχολογία(εκδ.Μεταίχμιο)

Εκπαίδευση(εκδ. Μεταίχμιο)

Ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής
Χρήσιμο βιβλίο για παιδιά,
Νίκος Σιδερής έγραψε ένα
γονείς και εκπαιδευτικούς,
συμβουλευτικό εγχειρίδιο
το οποίο έρχεται να καλύψει
για γονείς με ερωτήματα. «To δίλημμα δεν είναι ή
το κενό που υπάρχει στην
τέλειοι ή καθόλου γονείς. To πρωταρχικό και
αγορά σχετικά με την Ιστορία της Ευρωπαϊκής
απόλυτο ζητούμενο είναι να υπάρχουν γονείς...» Hmac
Ενωσης μέχρι σήμερα.

www.clipnews.gr

Παιδικό(εκδ. Ελληνικά Γράμματα)

To πάρτι για την επίσημη
ανακήρυξη του Πον
Ποντικούλη οε αρχηγό μόλις
ξεκινούσε, όταν ακούστηκε
ένας φοβερός θόρυβος. Η
φυλή των γκρίζων ποντικών, στην οποία ανήκε
και ο Πον, γνώριζε για την ύπαρξη άλλων φυλών,
αλλά δεν τις είχε ξαναδεί.

Παιδικό(εκδ. Πατάκης)

Παραμύθια κρυμμένα
μέσα σ' ένα μπαουλάκι
μιλούν για πύργους και
θαύματα. Λένε ιστορίες
για την αγάπη και το φόβο, για την πονηριά και
την ευγνωμοσύνη, για τα γέλια και τα δάκρυα των
ανθρώπων μιας άλλης εποχής.

