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ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 
TON 20 ΧΡΟΝΟ 
TOY ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΑΣ 
Q πλήρης οδηγός πρι 
περιλαµβάνει όλα οοο πρέπει 

νη γνωρίζετε σχετικό µε τη 
φροντίδα i'iv ανατροφή. WW 

κατανόηση -αι την ανάπτυξη 
του παιδιού οας οπό τα πρώτα 

έως το δεύτερα γενέθλια του 

Λόσ£ΐς στρατηγικίς και 
συµβουλές για όλα εκείνα 

που οος απασχολούν όπως 

1 Φαγητό και ύπνος 

2 Νευςικά ί,εοπαοµατο 

3 Περιέργεια και ασφάλεια 

u Οµιλία kui ιιναιιυί,π 

Των Heidi Murkoff 
• Sharon Mazel 

Βιβλία για όλα τα γούστα! 
Νέες εκδόσεις µε οδηγό τη φαντασία 

ΤΙ Ν∆ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 
TO 2° ΧΡΟΝΟ 
TOY ΠΑΙΑΙΟΥ ΣΑΣ 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Ο πλήρης οδηγός που περιλαµβάνει 
όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά 
µε τη φροντίδα, την ανατροφή, την 
κατανόηση και την ανάπτυξη του 
παιδιού oas από τα πρώτα έως τα 
δεύτερα γενέθλια του. Στο βιβλίο 
αυτό θα βρείτε όλες as απαραίτητες 
nnnpocpopiss για: τη διατροφή, τον 
ύπνο, την οµιλία, τη συµπεριφορά. 
Και φυσικά, nebs θα κρατάτε το 
µικρό oas ασφαλές και υγιές. 
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ΕΝΑ ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΟΝ APU 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 

Μια µέρα τρεις αφηρηµένοι 
αστροναύτες αναγκάζονται να 
αποχωρήσουν ξαφνικά, ξεχνώντας 
στον Apn ένα φτυάρι. Οι Αρειανοί 
όµως δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι 
τέτοιο στη ζωή τους. ∆εν ξέρουν τι 
είναι, πώς λέγεται και σε τι χρησιµεύει 
το παράξενο και αινιγµατικό αυτό 
αντικείµενο. Ώσπου ένα πρωί ένας 
Αρειανός έχει µια φαεινή ιδέα. Ποια 
είναι αυτή n λαµπρή ιδέα; Με ποιον 
τρόπο θα χρησιµοποιήσουν οι 
Αρειανοί στο µακρινό τους πλανήτη το 
περίφηµο αυτό φτυάρι; 

∆ΟΚΤορ-. 

π µπάνιζα ' λ 
χοµ χρόνου * 

∆ΟΚΤΩΡ ΠΟΡ∆ΑΑΟΣ: U 
ΜΠΑΝΙΕΡΑ TOY ΧΡΟΝΟΥ 

Εκδόσεις Μεταίχµιο 

Ο δόκτωρ Πορδαλός δηµιούργησε την 
µπανιέρα του χρόνου και έχει σχέδια 
για την εφεύρεσή του. Χρόνια πριν 
έχασε την αγαπηµένη του και τώρα 
θέλει να αλλάξει το παρελθόν και να 
την ξανακερδίσει. Όταν όµως το σχέδιο 
του πάει στραβά, µένει στον Μπούλη 
και τη Λίζα να βρουν τη λύση. Όµως δε 
θα είναι εύκολο... θα αντιµετωπίσουν 
ένα κοπάδι ιπποπόταµους, µια 
ραδιούργα βοηθό και µερικά 
απρόβλεπτα ταξίδια στο χρόνο. Ποτέ 
πια n Ιστορία δε θα είναι n ίδια! 

Ο ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΑΟΥΑΟΥ∆ΙΩΝ 
Εκδόσεις Σταµούλη 

Ο Άρης αγαπά πολύ τα φυτά. 
Όταν το µάθηµα τελειώνει 
την Παρασκευή, ταξιδεύει 
στο χωριό της γιαγιάς και του 
παππού. Εκεί τον περιµένουν 
τα εργαλεία του, σπόροι και 
µικρά φυτά, για να φτιάξει το 
µικρό του λαχανόκηπο µαζί 
µε τη γιαγιά και τον παππού. 
Μαζί µε τον Μάστορα των 
Λουλουδιών οι µικροί 
αναγνώστες θα ταξιδέψουν 
και αυτοί στον πολύχρωµο 
κόσµο της κηπουρικής και θα 
βρουν πρωτότυπες ιδέες για 
δηµιουργική απασχόληση 
στον κήπο ή και στη βεράντα. 
∆ώστε στα παιδιά χώρο και 
χρόνο να ασχοληθούν µε 
κηπουρικές εργασίες και 
να πιάσουν στα χέρια τους 
χώµα. Τα χαµόγελα στα 
µικρά προσωπάκια tous 

θα ανθίσουν µαζί µε τους 
πρώτους βλαστούς! 
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ΛΙΖΛ βΛΡβΟΓΛΗ-ΚΛεΚΛΒΕΛΚ 

Η ζωή σαν... παραµύθι 

Τα δύο σπίτια 
της Έλλης 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ∆ΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Ένα βιβλίο που παρουσιάζει ιον τρόπο µε ιον οποίο µιλάµε 
στα παιδιά για το διαζύγιο. «Μπαµπά, την αγαπούσες τη 
µαµά;»- «Ναι». - «Τότε, γιατί χωρίσατε;» - «Επειδή δε 
συµφωνούσαµε σε πολλά σηµαντικά πράγµατα και δεν 
µπορούσαµε να είµαστε µαζί αγαπηµένοι». -«Τουλάχιστον 
σε αυτό συµφωνούν και οι δύο» παρατηρεί n Έλλη. 
Βοηθήστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις σκληρές όψεις της 
ζωής µε τρόπο ανάλαφρο, σαν παραµύθι. 

Ρένα Ρώσση-Ζαίρπ 
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ΕΝΑ Α∆ΕΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΕΝΙΑ 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Η θαλασσένια, n µικρή γοργονοπριγκίπισσα, ήταν πολύ 
στενοχωρηµένη. Κανένας δεν της έδινε πια σηµασία από τότε 
που γεννήθηκε ο Τζίτζι, ο αδελφός της. Π' αυτό κι αποφάσισε 
να το διώξει από το σπίτι. Να το χαρίσει στην ξαδέλφη της, τη 
Νερένια, που αγαπούσε πολύ τα µωρά. Όταν όµως το σχέδιο 
της πήγε στραβά κι ο Τζίτζι εξαφανίστηκε, τότε κατάλαβε 
πόσο πολύ αγαπούσε το µικρό της αδελφό... Ένα τρυφερό 
γοργονοπαραµύθι για την αδελφική ζήλια. 
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