Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Σάββατο, 13-12-2008
Σελίδα: 44,45
(1 από 2)
Μέγεθος: 2147 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1305
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

βιβλία

©
Φ. ΤΣΑΜΠΡΑ- Ζ. ΕΚΑΛΙΔΗ

Χριστουγεννιάτικα
παραμύθιαγια παιδιά
Εκδόσεις :Διάπλαση
Η περιπέτειατριών ξεχασμένων
παιχνιδιώνπουβγήκαν απότο ξύλινο
μπαούλομιας σοφίτας...
Μια γλυκιά ιστορίαπουαφηγείται
ένα στάχυ πουείδε απόκοντά τη
γέννηση ενός μωρούοε μια φάτνη
της Ιουδαίας και...η γιορτή που
κάνουντα ψάρια και όλατα πλάσματα
της θάλασσαςπουπεριμένουν
κι αυτά τον Αϊ-Βασίλη!Όλα
στολισμέναμε την ατμοσφαιρική
και καθαράεικαστικήεικονογράφηση
του ΝέστοραΞουρή.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΚαλΟκάντζαρος
σώζει το
Καλικαντζαροχωριό
Εικονογράφηση: Κάρα Μανέα
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Οι καλικάντζαροιυπάρχουνόσοοι
άνθρωποιπιστεύουνότι υπάρχουν.
Όταν όμως οι άνθρωποιδεν πιστεύουν
πια;Οι καλικάντζαροικινδυνεύουν.
Η εγγονή
Ποιοςθα τους σώσει;
του Αϊ-Βασίλη
Δύο φι"λοιδιαφορετικοί,πουπάντα
Εκδόσεις: Καστανιώτης
είναι μαζί: Ένα σκανταλιάρικο
παιδί,ο Μανόληςκι ένας καλικάντζαρος,
Είναι ένα συνηθισμένοπαιδί:τρελαίνεται
ο ΚαλΟκάντζαρος.
Αυτοί
για ζεστή σοκολάτα,δαχτυλομπογιές
οι δύο αναλαμβάνουνδράση,ώστε
και εικονογραφημένα
με τις σκανταλιέςτους να πείσουν
βιβλία.Αλλά είναι και κάπωςασυνήθιστη:
όλουςότι καλικάντζαροιυπάρχουν.
ο παππούς
της είναι ο
Ένα παραμύθιμε αφορμήλαογραφικά
Αϊ-Βασίλης!
στοιχεία,φτιάχνει ένα σύγχρονο
Την ώρα πουτα φυσιολογικάπαιδιά
μύθογια τον ΚαλΟκάντζαρο
πηγαίνουνγια πορτοκαλάδαμε
και το Καλικαντζαροχωριό,
σχολιάζοντας
την οικογένειατους, η ηρωίδατης
τον τρόποπουγιορτάζουμε
ιστορίαςμας μετράει τα πακέταμε
σήμερατα Χριστούγεννα.Ατμοσφαιρική
τα δώρατων άλλων παιδιώνπου
εικονογράφησητης Κάρλας
φτάνουν ως το ταβάνι και ζηλεύει
Μανέα και ένα δώροCDστο
τα γράμματαθαυμασμούκαι αφοσίωσης οποίοαφηγείται και τραγουδάτο
πουγράφουν στον παππού
παραμύθιμε το δικό του απολαυστικό
της. Είναιτελικά ευχή ή κατάρανα
τρόποο ΓεράσιμοςΓεννατάς
έχεις έναν τόσοδιάσημοπαππού;
οε μουσικήΚώστα Θωμάίδη.
Και να τρως πάνωστο χαλί,παρέα
με τα ξωτικά;
Ένα τρυφερό παραμύθιγια την αποκλειστικότητα
της αγάπης,τη διεκδίκηση ΚΑΡΟΛΟΣ
ΝΤΙΚΕΝΣ
της στοργήςκαι την ποιότητα
Χριστουγεννιάτικα
του χρόνουπουπερνάμεμε
Κάλαντα
τα παιδιάμας. Κι ακόμη, μια ιστορία
Μετάφραση: Μάρα Μοίρα
για τα mo ωραίαχριστουγεννιάτικα
Εικονογράφηση:
δώρα- πουδεν κατασκευάζονται
ΡόμπερτΊνγκπεν
απόακριβά υλικά,αλλά από
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
ανόθευτη αγάπη.
ΑΜΑΗΤΑΜΤΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΝΟΣΚΟΝΤΟΛΕίϊΝ

Νεράιδα πάνω
στο έλατο
Εικονογράφηση:
Βερούτσου Κατερίνα
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Κάθε χρόνο,καθώςπλησιάζουνοι
γιορτέςτου Δεκέμβρη,το Πνεύμα
των Χριστουγέννωνπουζει μέσα
στο σύννεφο πουσκεπάζειτην κορυφή
του βουνούεγκαταλείπειτη
μοναξιάτου και φωνάζειτις νεράιδες
του Χειμώνανα σχεδιάσουν
μαζί το στολισμότων ελάτωνστις
αυλές των ανθρώπων.Οι νεράιδες
κυνηγούναστέριακαι τα κατεβάζουν
απότον ουρανό.Όμως στ' αστέρια
καθόλουδεν αρέσεινα χάνουν
την άπλατου ουρανούκαι να
μένουν ακίνητα πάνωστις κορυφές
των δέντρων.Αν όμως μια νεράιδα
«ξεχάσει»να βάλει αστέρι,
τότε στολίζειη ίδιατο έλατο.Και
λένε πωςσι άνθρωποιεκείνης της
αυλής με το έλατοτο στολισμένο
με μια νεράιδα περνούνεμια χρονιά
γεμάτη χαρά,υγεία, ευτυχία και
τύχη. Χρονιάαγάπης.Έτσιλένε...
Καιτο πιστεύωκι εγώ αυτό...

www.clipnews.gr

«Κατέβαλακάθε φιλότιμηπροσπάθεια
ώστε να εμφυσήσωο' αυτό
το μικρόβιβλίοτων φαντασμάτων
το Πνεύμαμιας Ιδέας πουδε
θα κακοκαρδίσειτους αναγνώστες
μου,ούτε θα τους κάνει να χάσουν
την καλή τους διάθεσηγια τους
άλλουςη γι' αυτή την εποχήτου
χρόνουη για μένα. Μακάρι να
στοιχειώσειμε ευχάριστοτρόποτο
σπίτιτους και να τους συντροφεύει
για πάντα.Ο πιστόςφίλος και υπηρέτης
τους ΚάρολοςΝτίκενς,
Δεκέμβριος1843».Με αυτά τα
λόγιαείχε συνοδεύσειτην πρώτη
έκδοσητου κλασικούδιαχρονικού
του έργου «A ChristmasCarol».
Ακόμη κι αν κάποιοςδεν το έχει
διαβάσεισίγουραθα έχει δει τις
ταινίες η κάποιεςτηλεοπτικέςπαραγωγές.
Η ιστορίαέχει ως εξής:
ο γεροσπαγγοραμένοςΣκρουτζ
δέχεταιτην παραμονήτων Χριστουγέννων
επίσκεψη απότο καταδικασμένο
φάντασματου νεκρού
συνεργάτητου, το οποίοτου
αναγγέλλειότι για να σωθεί και να
ξαναβρείτο χαμένο Πνεύματων
Χριστουγέννωνθα τον επισκεφτούν
3 Πνεύματα,αυτά των Παρελθόντων,
των Παρόντωνκαι των
ΜελλοντικώνΧριστουγέννων.Γοητευτικό
και αξεπέραστο.
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Τα θαύματα
των Χριστουγέννων
στις σελίδες
των βιβλίων
Βιβλίαπουκρύβουν*
τα μάγια των Χριστουγέννων.
Βιβλίαπουταξιδεύουνε
στηχώρατου Αί -Βασίληκαι στηγη των Καλικάντζαρων
και στα πέρατατων ουρανώνπου
κατοικούνετα αστέρια.Η εποχήΚΟΙίβαλάεΐ
τα θαύματα
και τα όνειραγίνονται
πραγματικότητα.
Τα βιβλίακουβαλάνε
τα θαύματακαι τα όνειρατων παιδιών.
Η επιλογήορισμένωναπθτα βιβλία
πουκυκλοφορούνκαι αναφέρονται
στις ημέρεςτων Χριστουγέννωνκαι
της Πρωτοχρονιάς
είναι μόνονη αφορμή.
Toερέθισμα.Ταξιδέψτε
στα κοντινάβιβλιοπωλεία
και

αναζητήστε το δικό
σας θαύμα καιτο
παραμύθιπουθα μοιραστείτε
με το παιδίσαςκαι το
παιδίπουκρύβετεμέσασας!
ΧρόνιαΠολλά!
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ΝΙΚΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΑΝΝΑΒΕΡΟΥΛΗ

Ο Αί - Βασίλης φέτος είναι πράσινος
Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού Εκδόσεις: ΑΓΚΥΡΑ
Πέντε γράμματαφτάνουν στην πόρτατου Αϊ-Βασίληκαι δεν μοιάζουν
οε τίποταμε όλα αυτά, πουέχει συνηθίσεινα λαμβάνει.Προέρχονταιαπό
πέντε παιδιά,απόπέντε γωνιές του πλανήτητόσοδιαφορετικέςκαι
τόσοαπομακρυσμένεςμεταξύ τους. Όμως αυτά τα πέντε γράμματα έχουν
κάτι κοινό και κάνουντην καρδιάτου Αϊ-Βασβη να γεμίζει και πάλι
ελπίδα,αν και το ταξίδι μπροστάτου προβλέπεταιεξαιρετικά δύσκολο
μέσα οε μια φύση, πουαισθάνεταιάρρωστηκαι εξασθενημένη. Θαπρολάβει
άραγε να μοιράσειτα δώραστα παιδιάόλουτου κόσμου;Ζήστε
την αγωνίατων πιοαναπάντεχωνΧριστουγέννων...
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Σάββατο, 13-12-2008
Σελίδα: 44,45
(2 από 2)
Μέγεθος: 2147 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1305
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΙΑΓΙΑΝΝΗ

Χριστούγεννα,
καιρός για θαύματα
Εικονογράφηση: Ελένη Τσάμπρα
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
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Καιρόςγια θαύματαλοιπόν.Να ξεσκονίσουμετις μέρες απότη σκόνητης καθημερινότητας,να στολίσουμετο σπίτι,
να μαγειρέψουμεκαι όταν το σπίτιθα μυρίσει,παραμύθιθ' αρχινίσει.Η μαμά υποσχέθηκεστον Βίκτορανα είναι
ο βοηθόςτης στην προετοιμασία
του μεγάλουτραπεζιού,κι ο Βίκτοραςμοιράστηκετην ευθύνη με τον κολλητότου
τον Πίκι.Η Φανή πάλιέχει αγωνίαγιατί στα τέσσεραολόκληραχρόνιατης δεν έχει καταφέρεινα δει ποτέτον Άγιο
Βασίληκι έτσι ζητά βοήθειααπότους φίλουςτης, το λιοντάρι,την τίγρη,τον ιπποπόταμο
και φυσικάτη γάτα τη
Ζιζή...Ο Κωστήςδεν έχει φΡιουςαλλάονειρεύεταισυνέχειαάγρια ζώα.Και η Νιόβηδεν έχει φίλες αλλά ονειρεύεται
να γίνει ψηλή σαν καμηλοπάρδαλη.
To βιβλίοπεριλαμβάνειτρεις χριστουγεννιάτικεςιστορίεςμε ήρωεςπαιδιά
πουονειρεύονταιτον Αϊ-ΒασΡΛη
και κάνουντις πιοτρελές ευχές γιατί πιστεύουνστα θαύματα.Ένα εξαιρετικό
βιβλίομε...ήχο,με πρωτότυπες
ιστορίεςκαι μια γλυκιάχριστουγεννιάτικημελωδία...
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΠ ΝΤΕΛΑ ΒΙΛ ΝΤΕΜΙΡΜΟΝ

Ο μικρός κλέφτης
των Χριστουγέννων

Εικονογράφηση:Ελένη Τσακμάκη
Μετάφραση: Βικη Δέμου
Εκδόσεις: ΑΓΚΥΡΑ

ΑΛΕΞΗΣΚΥΡΓΓΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΝΑΧΡΗΣΤΊΔΗ

Ξαφνικά τα
Χριστούγεννα

To μουτρωμένο
αστεράκι

Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ

Εικονογράφηση: Μαριάννα
Μαλλιαρουδάκη
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ

Μετάφραση: Κώστια και
Μάνος Κοντολέων
Εκδόσεις:ΑΓΚΥΡΑ

Η περιπέτειαενός αγγελόψαρου,
πουπίστεψεότι και ο
βυθόςαξίζει να έχει τα δικά
Τα Χριστούγεννα της
του Χριστούγεννα.Κι ενός
τρελοπαρέας
Αγίου Βασίληπουβαρέθηκε
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
να περνάειτα Χριστούγεννα
μέσαστα εμπορικάκέντρα.
Η γνωστήπαρέατων ζώωνετοιμάζεται Και μιας θαλάσσιαςχελώνας
για τα Χριστούγεννα.
πουβρήκε ευκαιρίανα αξιοποιήσει
Πρώτητους δουλειάνα βρουν
τις γνώσειςτων εκατόν
το ομορφότεροδέντρο και να το
τριάντα χρόνωντης.
στολίσουνγιορτινά.Δεν γίνονται
Κι ενός νάνου-Γκόμπιπουθέλησε
όμως όλα όπωςτα περίμεναν
να γίνει γίγαντας.Κι ενός
και όπωςθα ήθελαν!Κανένα
αρχηγού-καρχαρία
που
μενάλο και υπερήφανο
αποφάσισενα τους σταματήσει.
δέντρο δεν θέλει να το στολίσουν,
Μέσα απόένα ξεκαρδιοτικό
κανέναεκτός απόένα
μυθιστόρημα,βουτάμε
μικρούλι.
κι εμείς, μαζί με τον Άγιο Βασίλη,
στο βυθό,για να τον
γνωρίσουμεκαι να ζήσουμε
εκεί τα πιοαπίστευταΧριστούγεννα.
ΕΛΕΝΗΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Τα Χριστούγεννα
της Φραουλίτσας
Εικονογράφηση:
Σαμ Ουίλιαμς
Μετάφραση:
Ρένα Ρώσση- Ζάί'ρη
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Υπάρχειάνθρωποςμικρόςή μεγάλος
πουνα μην ξέρει τον Χανς ΚρίστιανΆντερσεν;
Υπάρχειάνθρωπος,νέος η γέρος,
Τρυφερόχριστουγεννιάτικοπαραμύθι
πουκάποτενα μην έχει διαβάσειέστω
με πολύόμορφηεικονογράφηση
κι ένα του παραμύθι;Λοιπόν,οε αυτό
αγγλικήςσχολής.Η
εδώτο βιβλίο,ο καθένας πουέχει αγαπήσειΦραουλίτσακαι οι φίλοιτης ξεκι
τις ιστορίεςτου μεγάλουαυτού
νουν για το δάσοςγια να βρουν
συγγραφέαθα βρει παραμύθιαγνωστά
το αγαπημένοτους έλατοκαι να
κι άγνωστα.Όλατους να φωτίζουνμε
το στολίσουνγιορτινά.
τρόποευαίσθητοόσοκαι πρωτότυπο
τις
εορταστικέςμέρεςτων Χριστουγέννων
καιτης Πρωτοχρονιάς.
ROLFKREHZER

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Χριστουγεννιάτικα
Διηγήματα

Εικονογράφηση: Maja Dusikova
Μετάφραση: Τατιάνα Γαλάτουλα
Εκδόσεις: ΜΟΝΤΕΡΝΟΙΚΑΙΡΟΙ

Ο Παντουπαρών

v* γελάς]

Εκδόσεις:ΑΓΚΥΡΑ
Μια μέρα η Ραχήλαπότη Βηθλεέμ
ΔιαβάζονταςΠαπαδιαμάντηστις μέρες
βρήκεστο χώμαένα μικρόασημένιο
KVOta^jAtH^·.
μας,γνωρίζουμεόχι μόνοέναν κόσμο
καμπανάκι.Η σοφή γριά
ri^-^p)rroYiTf*iNiATiKA
πουφεύγει, αν δεν έχει κιόλαςφύγει,
Ρουθτής είπενα μην το χάσει
καλανΥΑ
αλλάπροπάντων
μια στάσηζωής,έναν
γιατί θα το χρειαζόταντη μέρα
--.'1 «WK..
τρόπονα βλέπουμεγεγονότα,ανθρώπους
πουθα συνέβαινεένα συνταρακτικό
και καταστάσειςστην κάθε φορά
γεγονός.
επίκαιρηπραγματικότητα.
Πώςβιώνεται
π.χ.η μετοχήστηνανθρώπινηκοινότητα,
η συμπάθειαστη σχέσητων ανθρώπων
με τα ποικίλαδεινά τους, η διάκριση
και επιλογήανάμεσαστοαληθινόκαι
το ψεύτικο.Μια στάθηζωήςσμιλεμένη
μέσααπόαιώνεςπαράδοσηςκαι πολιτισμού,
στερεήκαι πάνταπολύτιμη. Θησαυρός
πουμπορούννα τον ανακαλύψουν
και οι καινούριεςγενιές μέσαστις
ιστορίεςτου μεγάλουμας συγγραφέα
και να χαρούντην κριτική και ποιητική
συνάμασκέψητου,το χιούμορκαι την
απαράμιλληεκφραστικήτου τέχνη.

KEVINCROSSLEY
HOLLAND

Ο δρόμος για τη Βηθλεέμ
Εικονογράφηση: Peter Malone
Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου
Εκδόσεις:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

www.clipnews.gr

Πρωτοχρονιάτικοι
δράκοι,
γλυκοκατάσκοποι,
ταξίδια με
έλκηθρο,νάνοι, μάγοι,αλλά
και φεγγαράνθρωποι,
θυμωμένα
αρνάκιακι όνειραπου
γίνονται πραγματικότηταστις
πιοαστείεςχριστουγεννιάτικες
ιστορίες!Δεν θα σταματάς
να γελάς!

ΛΗΔΑΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ

ΛΟΥΚΙΕΑΤΟΥΓΙΟΡΚ

To ασημένιο καμπανάκι
των Χριστουγέννων

Μετάφραση:
ΡΕΝΑ ΖΑΪΡΗ-ΡΟΣΣΗ
Εικονογράφηση:
ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΦΙΝ
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

©

eΣ. ΦΕΡΓΚΙ0ΥΣΟΝ,
Χριστούγεννα
με τον Άντερσεν

10 Χριστουγεννιάτικες
ιστορίες
για να γελάς

Υπάρχουνδράκοι;Φυσικά!Και
τρώνετα κακά παιδιά;Όχι, βέβαια!
Τρώνεγλυκά;Καμιάφορά!
Και moσπάνια,τρώνε χριστουγεννιάτικα
δέντρα,όπωςο δράκος
ΜήτσοςΦρίκης,πουεκείνα
ΒΑΤΟΣΚΟΠΑ
τα Χριστούγενναδεν είχε αφήσει
Μουσκεμένα
στολισμένοδέντρογια
Χριστούγεννα
δέντροο' όλη την πόλη!
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ

Ένα μαγικόμυθιστόρημαγραμμένοαπό
Ο μικρούληςαστερίαςήτανπάντα
μια μεγάλησυνγραφέα,πουθα συναρπάσει
μουτρωμένος.
Ζήλευεf αστεράκια
τους νεαρούςφίλουςτου βιβλίου.
του ουρανούκι επιθυμούσε
Ένα αγόρι,μεγαλωμένομε τις μαγικές ιστορίες
να τους μοιάσει.Τι γίνεται,
της μητέραςτου, περιπλανιέται
όμως,ότανη τύχηπαίζειπερίεργα
μια νύχταΧριστουγέννωνστον απαγορευμένο
παιχνίδια
καιτο όνειρογίνεται
τόπομε τις μάγισσες,την Τερουκόλ
πραγματικότητα;
Απόκείνη τη μέρα,η ζωή του
αλλάζει...

ΧΑΝΣΚΡΙΣΤΙΑΝΑΝΤΕΡΣΕΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΟ

-,

Εικονογράφηση: Ντανιέλα
Σταματιάδη
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Παντουπαρών
είναι ένα
μικρόξωτικόπουέμεινε μόνο
του πάνωστη Γη απότότε
πουοι άνθρωποισταμάτησαν
να πιστεύουνστη μαγεία.
To 'σκάσελοιπόνπάνω
στη ράχη ενός δράκουαπό
καπνόκαι έφτασε στη χώρα
του Αϊ-Βασίλη.

Είναιπράγματιεντυπωσιακότο γεγονός ότι μια τόσοτετριμμένη ιστορίαόπωςαυτή του παραμυθιούτης Γέννησης
μπορείνα γίνει αριστουργηματικόβιβλίοχάρηστη δημιουργικήέμπνευσησυγγραφέωνκαι εικονογράφων.
Ο δρόμοςπροςτη Βηθλεέμείναι το πιοενδιαφέρον«θρησκευτικό»βιβλίοπουεκδόθηκεφέτος. Στις
σελίδεςτου, σαν αε ταμπλόβιβάν,παίρνουντον λόγο,παρουσιάζοντας
τον εαυτό τους και τη σχέσητους με
το γεγονός,όλοικαι όλαόσααπαρτίζουντην ιστορίατης Γέννησης,απότη Μαρία και τον Ιωσήφ ως τον
Ηρώδηκαι τα ζώατης φάτνης. Η εικονογράφησηεξαιρετική.
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Η Σοφία το
άτακτο αγγελάκι
Μετάφραση:
Ιωάννα Μεϊτάνη
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ
Η Σοφίατο αγγελάκι έχει πιο
πολλέςφακίδες κι απ'την Πίπη
Φακιδομύτη.Φοράειτζιν
παντελόνιαντί για χιτώνα,
παίζειντραμς αντί για άρπα
και έχει τα μαλλιάτης βαμμένα
μοβ. Επειδήμάλωσεμε
τον Φόντατον Κουραμπιέ,το
αφεντικό του ουράνιουζαχαροπλαστείου,
ο Αγιος Βασίλης
την απειλείπωςθα τη
στείλει στη γη. «Στηγη; Ποτέ!»
ορκίζεταιμέσατης η Σοφία
και αρχίζεινα καταστρώνει
ένα σχέδιο.
Έχει χρόνομόνομέχριτα
Χριστούγενναγια να κατευνάσει
τα ουράνιαπνεύματα.
Θατα καταφέρει;Μια ιστορία
για ένα αγγελάκι- πουθα
μπορούσενα ήταν και παιδάκιπουόλοιτο θεωρούνάτακτο.
Μήπωςόμωςδεν είναι
napa μόνοδιαφορετικόκαι
πιοδημιουργικόαπότα υπόλοιπα;
Ένα ξεκαρδιστικόμυθιστόρημα
για ήσυχα,μα κυρίως
για άτακτα παιδιά.

