Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΤ2 - ΒΙΒΛΙΟ
Ημερομηνία: Κυριακή, 14-12-2008
Σελίδα: 30,31
(1 από 2)
Μέγεθος: 1167 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου:
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

14-20/12/08 ^30

προτάσειςγια

παιδιά

Οβίβια-Υηέροχη
Πρωτοχρονιά
ΙΑΝΦΑΛΚΟΝΕΡ
ΜΤΦΡ. ΒΑΓΓΕΛΗΣΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ2008

10 ιστορίες
y m f Vε τον Αϊ-Βα&ίβη
«CTOpffcf ^

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΜΤΦΡ. ΡΕΝΑΡΩΣΣΗΖΑΪΡΗ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2008

ΣΕΛ.56, ΤΙΜΗ«11,90

ΣΕΛ.196, ΤΙΜΗ«20,00

Ηπολυαγαπημένη γουρουνίτσα Ολίβια,
η οποία έχει κερδίσει φίλους αναγνώστες
σε περισσότερες από 36 χώρες όπου έχει
μεταφραστεί, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων,
έρχεται με τη νέα της περιπέτεια, που έχει
γιορτινό χαρακτήρα και χριστουγεννιάτικη
ατμόσφαιρα καιείναιό,τι πρέπει για
ένα ευφάνταστο δώρο στους μικρούς
αναγνώστες από 3 ετών. Μετη λειτουργική
εικονογράφηση του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. ^9Ά

Πολλές ιστορίες ξένων συγγραφέων,
αστείες, τρυφερές καισυγκινητικές,
περιέχει το βιβλίο. Ιστορίες για τον
Σούπερμαν που ονειρεύεται να γίνει ΑϊΒασίλης,
για ξωτικά και μάγισσες, για μια
ανήσυχη γαλοπούλα, για ταξίδια στον
πλανήτη Πλούτωνα, για αρκουδάκια και
χοντρούς ταράνδους. Στοβιβλίοτο παιδί θα
βρει καιπαιχνίδια και έξυπνες κατασκευές
για να στολίσειγιορτινά το δωμάτιο του.

Τα κάλαντα και
ο κρυμμένος
θησαυρός των
Χριστουγέννων
Ν.ΣΚΑΛΚΟΥΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ
ΕΙΚ.ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ2008
ΣΕΛ. 56,TIMHgl3,00

Χριστουγενκμλντα
; νιατικα κάλαντα
ΚΑΡΟΛΟΣΝΤΙΚΕΝΣ
ΜΤΦΡ.ΜΑΡΑ ΜΟΙΡΑ
ΕΙΚ.ΡΟΜΠΕΡΤ
ΙΓΚΠΕΝ
ΠΑΤΑΚΗΣ2008
ΣΕΛ. 192
ΤΙΜΗ f 19,00

Ο Αϊ-Βασίλης
φέτος είναι
πράσινος

Κατανάλωση
- Χτυποκάρδια
στις βιτρίνες

ΝΙΚΟΣ

ΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΕΙΚ.ΣΟΦΙΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΚΙΡΚΗ2008
ΣΕΛ.48,ΤΙΜΗ«17,00

(VΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΜΝΑΒΕΡΟΥΛΗ
ΕΙΚ.ΕΥΑΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΚΥΡΑ2008
ΣΕΛ. 32, ΤΙΜΗ 114,90

Ο Μανώληςκαιη Μαριάνναταξιδεύουν To κλασικόέργο του Ντίκενς,αγαπημένοΠέντε γράμματα φτάνουν στην πόρτα Ακρως επίκαιρο το βιβλίο αυτές τις
του Αϊ-Βασίλη,τα οποία προέρχονται μέρες, που η επιδρομή στις βιτρίνες
με το κρουαζιερόπλοιο«Αγάπη»
χριστουγεννιάτικοανάγνωσμα
σε γεύσεις, μυρωδιές, ήχους γιορτινούς,πολλών γενεών, κυκλοφορεί οε νέα
από πέντε διαφορετικά παιδιά,
απ' όλες τις ηλικίες συνηθίζεται.
χριστουγεννιάτικους.Ακολουθώντας
εξαιρετική έκδοση, που αξίζει για από πέντε απομακρυσμένες γωνιές
Τιόμως συμβαίνει πίσω από τη
τη μελωδία από τοπικάκάλαντα άλλη μια φορά για τα δικά σας παιδιά του πλανήτη. Ο Αϊ-Βασίλης μπορεί
βιτρίνα της υπερκατανάλωσης και
πόσο αυτό επηρεάζει την υγεία του
που τους τραγουδούν κάθε φορά ή για δώρο. Ο συγγραφέας μέσα από να φοράει κόκκινα,ωστόσο έχει οικολογικές
οι νέοι τους φίλοι, οδηγούνται μέρα την ιστορίατου φιλάργυρουΕμπενίζερ
ανησυχίες και προσπαθεί με πλανήτη, αλλά καιτη δική μας; Στην
τον τρόπο του να σώσει τον πλανήτη,
με τη μέρα ολοένα και πιο κοντά a' Σκρουτζ δημιούργησε ένα χριστουγεννιάτικο
ίδια σειρά κυκλοφορούν και τα βιβλία
μύθο που μένει ζωντανός έχοντας μαζί του ως συμμάχους τα
«Διαφήμιση»και «Τηλεόραση»,
ένα θησαυρό ανεκτίμητης αξίας. Θα
ως
σήμερα
και
είναι
αναπόσπαστα
παιδιά.
Για
παιδιά
ηλικίας
από
4
ετών
τα
οποία προτείνουν παιχνίδια για
καταφέρουννα τον ανακαλύψουν;Με
τους μικρούς καταναλωτές.
δεμένος με τις ημέρες αυτές.
καιπάνω. ΠεριέχειCD.
CDμε κάλαντααπ' όλη την Ελλάδα.

Οι περιπέτειες
του Ηρακλή
Μπιμπερό Noi
- Η σύλληψη ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΘ,ΟΜΑ
ΕΙΚ.ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΞΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ 2008
ΣΕΛ. 36,TIMHC11,50

Ο λύκος
και η μαμά
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΙΚ.ΔΙΑΤΣΕΝΑ
ΠΑΡΙΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ2008
ΣΕΛ. 36,TIMHC13,00

Ζητούνται
τάρανδοι για
τον Αϊ-Βασίλη
ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΓΗ
ΕΙΚ.ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΑΣ
ΣΕΛ.28,ΤΙΜΗΟ2,00

To κοριτσάκι
με τα λύτρα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ '
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΚ.ΦΟΥΛΗ
ΜΗΤΣΙΑΛΗ
ΑΤΡΑΠΟΣ
ΣΕΛ.43,ΤΙΜΗ«16,00

Η Θεοφάνια Παπαθωμά έγινε μητέρα,Εναποιητικό παραμύθι με τις όμορφες Μιαχριστουγεννιάτικηιστορίαγια όλο Η συγγραφέας αναποδογύρισε με
εικόνες της Διατσέντας Παρίση. το χρόνοέγραψεη A. Γκότση.Οι μικροί χιούμορ το γνωστό παραμύθι, δημιουργώντας
αλλά και παραμυθού. Θέμα
μια ιστορίαγια τη Διαμαντίνα,
των βιβλίωντης είναι η σύλληψη, η Αυτήτη φορά ο λύκος δεν έρχεταιγια τάρανδοιδιαγωνίζονταιγιατο ποιοιθα
ένα κορίτσι πάμπλουτο, που
κύηση και η γέννηση και ήρωας της να φάει το κατσικάκι,αλλά τη μαμά νικήσουντο διαγωνισμόσέρνονταςτο
όμως κάτιτης λείπει. Η μαμά της, αρκετά...
ο Ηρακλής Μπιμπερό,που διηγείται του. Μόνο που η μαμά, ως μεγάλη, έλκηθροτου Αϊ-Βασίλη.Μέσααπό τη
ασυνήθιστη, οε κάθε γιορτή
τις περιπέτειες του. Στη«Σύλληψη»η βρίσκει το δικό της ιδιαίτερο τρόπο διήγηση του παππού τάρανδου περνούν
γενέθλια,της κάνει
συγγραφέας απαντά με το δικό της για να ξεγελάσει το λύκο, να γίνει διάφανη μηνύματαγια την ευγενήάμιλλα. της, Χριστούγεννα,
καινα μείνειγια πάντα κοντά Μετην εικονογράφησητου δικού μας δώρο διαμάντια(I). Οσο για τα λύτρα
τρόπο στο αιώνιοερώτημα πώς γίνονται
τα παιδιά,δίνονταςτα σπέρματα στο παιδί της. Τη βοηθούν τα σύννεφα, σκιτσογράφουM. Κουντούρη,η οποία καιτην απαγωγή, δεν υπάρχουνnapa
απέσπασε καιτο πρώτο βραβείοεικονογράφησης
μόνο στη φαντασία της... εθισμένης
της πρώτης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
η θάλασσα καιοι μέλισσες, μεταφέροντας
στον πλούτο μητέρας της.
στο μικρό την αγάπη της.
βιβλίουΕΒΓΕ.

www.clipnews.gr

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΤ2 - ΒΙΒΛΙΟ
Ημερομηνία: Κυριακή, 14-12-2008
Σελίδα: 30,31
(2 από 2)
Μέγεθος: 1167 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου:
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ο μικρός Νικό'
βας ϋε νέες neριπέτειες,
No 2
ΡΕΝΕΓΚΟΣΙΝΙ-ΖΑΝΖΑΚΣΕΝΠΕ
ΜΤΦΡ. ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΣΕΛ.416, ΤΙΜΗ C23.90

Ο μικρός Nικόλας ξαναχτυπά! To γέλιο
συνεχίζεται: Οι σκανταλιές της πιο απίθανης
τρελοπαρέας σε σαράντα πέντε νέες απολαυστικές
περιπέτειες, με το ανεπανάληπτο
χιούμορ του Ρενέ Γκοσινί και τα μοναδικά
σκίτσα του Ζαν Ζακ Σενπέ. Τα παιδιά ανακαλύπτουν
τον εαυτό τους και οι μεγάλοι ξαναθυμούνται
δικές τους αγαπημένες ιστορίες,
που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη
μνήμη, γιατί κατά βάθος όλοι κρύβουμε ένα
μικρό Νικόλα μέσα μας.

BOΒΒΒΒΒΒ

f*.

Εσύ μπορείς
να σώσεις
τον πλανήτη

ΙτΖΑΚΙΓΟΥΑΪΝΣ

εικον. σαραχορν
, μτφρ. λύδια"
πολυζοπουλου

Οταν έκλαψε
ο Αι-Βασίλης
ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ2008
ΣΕΛ.104 ^
ΤΙΜΗ «7,70

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ2008
ΣΕΛ. 144
TIMHd.1,00

Εκατόν ένα απλά αλλά αποτελεσματικά Ολα ξεκίνησαν όταν ο Αϊ-Βασίλης
πράγματα που μπορούν να κάνουν
έλαβε στον υπολογιστή του
τα παιδιά για να περιορίσουν
το γράμμα ενός μικρού κοριτσιού,
την καταστροφή η οποία γίνεται στον
που του ζητούσε ένα παράξενο
πλανήτη. Στις σελίδες του βιβλίου
δώρο: ένα όνομα για το μικρό νησί
θα βρουν τον τρόπο να κάνουν τις
του Ειρηνικού Ωκεανού όπου ζούσε.
σωστές επιλογές και να αναλάβουν
Αποφάσισε λοιπόν να πάει ο ίδιος ο
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. To
Αϊ-Βασίλης να γνωρίσει από κοντά
μέλλον της Γης.., το δικό τους μέλλον...και το Νησί-Χωρίς-Ονομα και την
είναι στα χέρια τους. Δουλειά
Κοραλλένια. Για παιδιά από επτά
λοιπόν! nftn¥
ετών και άνω...

Ο γιος
τηςΚαλέουο

fc%

1

Μικόμπο
.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Β. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗ
-ΦΡΚΑΜΠΑΣΕΛΕ
ΕΙΚΟΝ.ΝΙΚΟΣ
ΚΑΜΠΑΣΕΛΕ
ΕΣΤΙΑ2008
ΣΕΛ.50
ΤΙΜΗ f 12,00

17ιστορίες
της Πρωτοχρονιάς
ΣΥΛΛΟΠΚΟ
ΕΙΚΟΝ.
ΦΡΑΝΣΟΥΑΡΟΥΓΕ
ΣΕΛ. 120
TIMHC12.00

Μια μέρα, το βαθύταμ-ταμ ακούστηκε Παιδικές ευχές, δώρα, χιονάνθρωποι,
να αντηχεί. Καλούσε τον Mικόμπο
ένας καλοσυνάτος Αγιος Βασίλης
σε άλλο, μακρινό ταξίδι. Τον φώναζε
που σκορπίζει πάντα χαρά σε
ο μεγάλος πρόγονος, ο αρχαιότερος
όλα τα παιδιά του κόσμου καθώς
απ' όλους, ο Μβίντι Μούκουλου, από
και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις ξεπηδούν
το φωτεινό τόπο, τον τόπο όπου πηγαίνουν
μέσα από 17υπέροχες πρωτοχρονιάτικες
όσοι καταφέρνουν να γίνουν
ιστορίες. Νιώσε τον
τιμημένοι πρόγονοι. Εφυγε μόνος ο
κόσμο των γιορτών και άσε τη φαντασία
Μικόμπο κι όταν έφτασε στο μεγάλο
σου να σε παρασύρει σε έναν
πρόγονο, εκείνος τον έβαλε στο δικό
κόσμο πασπαλισμένο με αστραφτερή
του χωριό...
χρυσόσκονη.
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