
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / úï÷ý÷üó
îíùøüíñðþï: úïøïìöùëê, 01-02-2013
éùèþýï: 16,17         (1 ïãõ 2)
òçæùåüû: 809 cm ²
òçìñ öëöèüäüøþï: 5140
ÿã÷öü÷ðâðþï ùðáóãüë: 210 2503000

àçßñ öèù÷ýþ: ÿôÞÝéÿÜé ÞÜÝúÛÚÙ

Fun MMa 

Βιβλία για όλα τα γούστα! 
Γιώργος Κατσελης 
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HADM MI EKMAEYVIKO ΥΛΙΚΟ· 

ΤΡΕΛ∆ΝΤΩΝΝΣ 
Πηνεηόπη ∆όηΐα 

Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Τέσσερα αδέλφια, µε αρχηγό τους 

τον Αντώνη, το µεγαλύτερο αδελφό, 
περνούν τις διακοπές τους στο σπίτι 

των θείων τους, αναστατώνοντας την 
τακτική ζωή τους. Οι διασκεδαστικές 

τους περιπέτειες αποτελούν ύµνο 
στην παιδική ηλικία και ένα από τα 

πλέον αγαπηµένα έργα της παιδικής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Νέες εκδόσεις 
µε οδηγό τη φαντασία 

ΣΤΟΝ riAANHTH 
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
Γιώργος Καχσέήης 
Εκδόσεις Ψυχογιός 
Ο πλανήτης Φι ήταν ο Πλανήτης της 
Φαντασίας, ένας ασυνήθιστος πλανήτης 
όπου όλα λειτουργούσαν παράξενα και 
διαφορετικά. Τι γίνεται όµως όταν µια 
νέα εφεύρεση φέρνει τα πανω κάτω και 
η φαντασία χάνεται ano τον πλανήτη Φι; 
Τότε αναλαµβάνει δράση ο καλύτερος 
φαντασιοποιητής του διαστήµατος, ο 
Ρίκος Μπιριρίκος. U 

ΛΕΛΕΚΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΚΕΦΑΛΙ 
Ανδρέας Αρµατάς 
Εκδόσεις Πατάκη 
Η Λελέκα είναι µια µικρή 
καµηλοπάρδαλη που φοβάται το 
ύψος. Κάθε φορά που προσπαθεί να 
σταθεί ολόκληρη όρθια, την πιάνει 
ζάλη και ξανακατεβάζει το κεφάλι 
γεµάτη απογοήτευση. Ένα παραµύθι 
που µαθαίνει τα παιδιά να ξεπερνούν 
τους φόβους τους και να πιστεύουν 
στον εαυτό τους. 

ΤΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΓ 
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ 
ΕΓΚΥΟΣ 

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΟΤΑΝ 
ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ 
Arlene Eisenberg, Heidi 
Ε. Murkoff, Sandee Ε. 
Hathaway 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Μια ολοκαίνουργια έκδοση 
µε τις πιο σύγχρονες και 
ακριβείς πληροφορίες για 
την εγκυµοσύνη. Ρεαλιστικό, 
πρακτικό και γεµάτο χρήσιµες 
συµβουλές, το βιβλίο αυτό 
καλύπτει καθετί που χρειάζεται 
-και θέλετε- να ξέρετε σχετικά µε 
το πιο συναρπαστικό ταξίδι της 
ζωής, από τον προγραµµατισµό 
πριν από τη σύλληψη έως 
τη γέννα και τις πρώτες 
θαυµατουργές εβδοµάδες µε 
ένα νεογέννητο µωρό. 

ΙΟΦΙΑ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΑΟΥ 

ΜΑΜΑ ΦΟΒΑΜΑΙ... 
ΚΙ ΕΓΩ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ 
Σοφία Ανδρεοπουϋου 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Μια µητέρα ψυχολόγος 
µοιράζεται µαζί σας τις εµπειρίες 
της και σας δίνει ιδέες και λύσεις 
για να διαχειριστείτε σωστά 
τους φόβους σας. Ένα βιβλίο 
µε χρήσιµες συµβουλές, που θα 
σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
σε βάθος τόσο τους φόβους των 
παιδιών σας όσο και τους δικούς 
σας, δείχνοντάς σας το δρόµο 
για τη σωστή διαχείριση και 
αντιµετώπισή τους. 

Βιβλία για όλα τα γούστα! 
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Jean-Didier Vincent 

ΓΙΟΡΓΟΙ ΚΑΛΑΜΑΝΙΜί 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ TO ΣΕ! ΣΤΗΝ KOPH ΜΟΥ 
Jean-Didier Vincent 
Εκδόσεις Πατάκη 
Πώς θα µάθουν τα παιδιά µας για το σεξ; Πώς θα 
αποφύγουν τα ψέµατα, τις υπερβολές, τα σφάλµατα; 
Πώς θα τα βοηθήσουµε να γίνουν υπεύθυνα σ' έναν τόσο 
ουσιώδη τοµέα της ζωής; Μια ελεύθερη συζήτηση, ένας 
διάλογος σωκρατικής ατµόσφαιρας, ανάµεσα a έναν 
πατέρα-επιστήµονα κι ένα δεκατριάχρονο κορίτσι·, µιλάνε 
για το σεξ, για τον έρωτα, για τη σωµατική απόλαυση, για 
τους κινδύνους και για τα όρια της ελευθερίας. 

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Εκδόσεις Πατάκη 
Ένα βιβλίο για να ανακαλύψουν τα παιδιά το µαγικό 
κόσµο της ζωγραφικής. Οι «δέκα πρώτοι µου πίνακες» 
παρουσιάζουν τον κόσµο µέσα ano χρώµατα και 
δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να µελετήσουν τις 
τεχνικές των µεγάλων δηµιουργών, να παρατηρήσουν 
τα έργα τους και να αφήσουν τη φαντασία τους 
ελεύθερη ώστε να δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα! 

www.clipnews.gr


