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Από πάνωκαι δεξιόστροφα: «Εγωτα
ξέρω όλα για τη δασκάλα μου». To
εξώφυλλο απθ την ιστορία του Αντώνη
Παπαθεοδούλου « Η πόλη που
έδιωξε τον πόλεμο». Τα «παραμύθια»
του E.E.Κάμμινγκς. Η «Τουρουπίτα»
μαγειρεύει μαζί με μια παρέα παιδιών
στο κάστρο της Σου Μου Του.

το μαγικό κουτί

Ξακουστέςμάγισσες, πιόνια -φυγάδες, γοργόνες
με οικολογικές ανησυχίες και παράξενες πόλεις
πυροόοτούναυτό το καλοκαίρι τη φαντασία
των μικρών.Απότην Ξενια Γεωργιάόου. ^^
παιδιάγια πιν οικολογικήκαταστροφή.
λική «Τουρουπίτα» (Εκδ. Πατάκη).
Αρκεί τόσο λίγος χρόνος;
Με τα σύνεργα της κουζίνας
καταπιάνεται και ο Ζαχαρίας
«Η Νερέντα πρίχττατεύει
Ε. Ε. ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ
m
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τη θάλασσα» πτςΡέναςΡώσση
σπτν ξεκαρδισπκή ιστορία
πΠΛΡΑΜΤΘΙΑ»
Η
λευκή βαοίΖάίρη (Εκδ. Μεταίχμιο). Την
του Πάνου Χριστοδούλου, «Ο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕ
λισσα στην
ανησυχία του για τη στάση των
Ζαχαρίας και n ΣπτηκήΜπεοαμέλ»,
All ΑΘΗΝΑ 2009
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σκακιέρας
και τα έργα τους μεταδίδει
εσπατορίου πτς Παττταφλο
και αποφασίζει να μπει σε περιπέτειες στα παιδιά και ο Αντώνης
ρίνας έχουν δηλητηριαστεί και
δραπετεύοντας με τον
Παπαθεοδούλου, αφηγούμενος n επιχείρησηκινδυνεύει με λουκέτο
μαύρο αξιωμαπκό. Ο Ευγένιος
(ΕκδΚέδρος).Τα ζώα απθ
την ιστορία μιας πόλης που
Τριβιζάς στήνει με την πένα του
δεν έμοιαζε με καμιά άλλη, που
φάσισαν να οτήσουν μια φάρσα
απολαυσπκά εμπόδιαστουςδυο
τους χωρούσε και τους φρόνπζε
στον Βίκτορα, τον ταχυδρόμο,
ήρωες μέχρι να φτάσουν στην
όλους απωθώντας τον πόλεμο
ενισχύοντας τις φήμες για
επτάχρωμη πύλη του ουράνιου
χωρίς καν να πολεμήσει.
ένα όμορφο περίεργο ζώο που
τόξου. «Οι δραπέτες της σκακιέρας»
«Η πύλη που έδιωξε τον πόλεμο», υπάρχει... μόνο στα παραμύθια.
(Εκδ. Καλέντπς).Αναποδιέςσυναντοΰν
σε εικονογράφηση Μύρτους «Ο μονόκεροςσπττράρματκριμένει
και οι δυο δεκάχρονοι Δεληβοριά(Εκδ. Πατάκη).
ένα γράμμα» του Κρισπάν
φίλοιΜαξ και Μάγια,
Για μια ξεχωριστήπόλη μας μιλά
Πονσόνμε εικονογράφηση της
καθώς προσπαθούν να λύσουν
και n Μάρω Θεοδωράκη που,
Ρεμτκκα Ντοτρεμέρ (Εκδ. Μεταίχμιο).
γάλοι τα παιδιά: Ο Αμερικανόςποιηπίς
«το μυστήριοτου ξενοδοχείου».
εμπνευσμένη από την «Όμορφη
«Εγώ τα ξέρω όλα για
Έντουαρντ Εοην Κάμμινγκς
0α αποδείξουν ατπή πι φορά,
Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, τη δασκάλα μου», μια χιουμοριστική
έγραψε σης αρχές του 1920 τρεις
πόσο καλοί ντετειαιβείναι;Του
περιγράφει πς διακοπές
ιστορία για το πώς βλέπουντρυφερές ιστορίεςγια πτ μικρή κόρη
Μάρπν Βίντμαρκ(Εκδ.Κέδρος).
της Αννιώςοτα γραφικά Χαντά
σι μικροίτον κόσμο και τα
του. Όταν ανταμώθηκαν ξανά, ήταν
Προβλήματα έχει και n ζωή οτο
(Εκδ. Διάπλαση). Η Βάσω Ψαράκη πρόσιαπα πτς καθημερινότητας n ίδια μητέρα. Η τέταρτη ιστορία «Ο
βυθό της θάλασσας Η Νερέντα,
επισκέπτεται ξανά το κάστρο τους Των Ναταλί Ντελεμπάρ
ελέφαντας και n πεταλούδα» που περιλαμβάνεται
n τολμηρή γοργόνα εμφανίζεται
της Σουμοιποΰ, αυτή τη
και Ορελί Μπλάνς (Εκδ. Μεταίχμιο).
στη συλλογή «παραμύθια»
σιτι στεριά για μισή μόνο ώρα,
φορά για να μας γνωρίσει τη
Τέλος μια συλλογή
γράφτηκε για τον εγγονό του
προκειμένου να αφυπνίσει τα
μάγισσα της Κουζίνας τη θρυ¬
για το πως προσεγγίζουν οι με- (Εκδ. Νεφέλη).
m
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