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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
> ΑΝΤΙΟ, ΚΑΛΤΣΟΥΛΗ
Του Benjamin Chaud - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
Εικονογράφηση: Benjamin Chaud
Ο Καλτσούλης, ένα κουνέλι, είναι ο καλύτερος φίλος
ενός παιδιού που κάποια στιγµή αποφασίζει ότι του είναι
άχρηστος και ότι θέλει να αποκτήσει κανονικούς φίλους
όπως τα άλλα παιδιά. Τον πηγαίνει στο δάσος για να τον
αφήσει, αλλά τελικά κάτι συµβαίνει και αλλάζει γνώµη. >

f-1NINA ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΪΙΛΑΡΙΑ
Της Maylis de Kerangal - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
Εικονογράφηση: Alexandra Pichard
Η Νίνα ζει στον έβδοµο όροφο µιας πολυκατοικίας. Μένει
σε ένα δωµάτιο µε ένα µεγάλο παράθυρο. Έχει τρεις φίλες,
µια γάτα, δύο µεγαλύτερους αδερφούς και ένα συνοµήλικο
γείτονα. Η νέα της ζωή όµως ξεκινά το βράδυ που βρίσκει
πάνω στο κρεβάτι της ένα ολοκαίνουριο µαξιλάρι.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ
Της Ζίκα Μεταξά
Εικονογράφηση: Στέλλα
Καπεζάνου
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ
Ένα βιβλίο για παιδιά
προσχολικής ηλικίας που
παρουσιάζει µε ευαισθησία
και τρυφερότητα τη σηµασία
της αγάπης που µπορεί να
ανθίσει µέσα σε όλα τα σπίτια και
όλες τις οικογένειες ανεξάρτητα
από τη διαφορετικότητα και την
ιδιαιτερότητά τους.
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Η ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ
ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΗΣ
Της Αθηνάς Μπίνιου
Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ H
µικρή Λουκία αγαπούσε τα
χελιδόνια τα οποία κάθε χρόνο
αναζητούσαν νέες φωλιές. To ίδιο
έκανε και η οικογένειά της που
αποφάσισε να εγκαταλείψει τη
θεσσαλονίκη για να µείνει στην
Αργεντινή. Μέχρι που κάποια
στιγµή η Λουκία αποφασίζει να
ζήσει και στις δύο πατρίδες της.

ΟΙ ΝΤΑΗ∆ΕΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Της Γιώτας Κ. Αλεξάνδρου
Εικ/φηση: Κατερίνα Βαρούτσου
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ SUSAETA
Ο Ιερεµίας, ένας ήρεµος ξιφίας,
υποφέρει από τους νταήδες του
βυθού µέχρι που παίρνει την
κατάσταση στα χέρια του. Μια
ιστορία µε θέµα το φαινόµενο
του εκφοβισµού. Συνοδεύεται από
ακροστιχίδες, σταυρόλεξα και
χρήσιµες συµβουλές.

