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ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 
Η ΟΛΕΘΡΙΑ ΚΑΤΑΡΑ 

ΜΑΡΛΙΖ ΑΡΟΛΝΤ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: PETRA SCHMIDT 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΙ 

Στην πολιτεία των Μάγων, η συµµετοχή οε οργανωθείς 
Μαύρης Μαγείαςείναι βαρύ κακούργηµα και 

τιµωρείται πολύ αυστηρά. Για τη δεκατριάχρονη Ελένα 
Μπρεντόβ είναι σχεδόν αδιανόητο nuc ο µπαµπάςτης 
έχει καταδικαστεί για τέτοιες κακές πράξεις. Και όµως, 
το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο Μάγων και Μαγισσών 
τον έκρινε ήδη ένοχο, καταόικάςΌντάς ιον σε οαύρα για 
το υπόλοιπο της ζωήςτου. Κα τα ντροπιασµένο i, δίχως 
τιµή και πάµφτωχοι πια, ένας µονάχα δρόµος µένει για 
τους Μπρεντόβ: η εξορία στον κόσµο των ανθρώπων. 
Αγνωστοι µεταξύ ανθρώπων, ξένοι και δίχως φίλους, η 
Ελένα καιηοικογένειάτηςπροσπαθούννα επιβιώσουν 
στον νέο κόσµο. Σύντοµα, δύο διαβολικές συµµαθητριεςτης 

Ελένα, η Νέλλη και η Γιάννα, θα αρχίσουν να 
ψάχνουν ποια είναι στ' αλήθεια αυτή η γεµάτη µυστικά 
καινούργια της τάξης. Και τότε η µαγεία θα βγει ξανά 
στην επιφάνεια... 
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MURKOFF 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Β. ΝΙΜΕΤ*! 
ΕΚ∆ΙΙΕΕΙΐ ∆ΙΟΠΤΡΑ 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τη φροντίδα, 
ιην ανατροφή,την κατανόηση και την ανάπτυξη του 
παιδιού οας ano la ιιρωια έως ιυ δευιοα γενέθλ.α 
του, απθ µια οπό ne οσγγραφείς του best-seller Ιι να 
περψί^ίΐςοΓΰνείοοιεγκυος Ερωτήµατα όπως ^Ποτε 
Ga περπατήσει». Λι γίνεται αν tuv τρωε.-."Γατε Ba 
κυ.µηΒειόλΓ ιηνύχια-,«Πυ:ι θα <όψει ιοµπιµιιερά 
t\ την πιπίλα» και Γολλά άλλα θα βρουν τις απαντήσεις 
τηχ µε no σε αυτή το βΰλιο. παο περιέχει ολεςτις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη διατροφή, τον ύπνο, 
την οµιλία,τη συµπεριφορά. Και, φυσικά, για το πώς 
Sa κρατάτε το µικρό σας ασφαλές και υγιές. 

ΠΡΠΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
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ΪΑΚΗϊ ΣΕΡΕΦΑΣ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΓΙΑΝΝΗ! ΣΤΪΛΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 
Τι κάνουµε εάν ψάχνουµε τις αγαπηµένες µαςοοκολά- 
ιες και δενµπορουµε να τις βρούµε 
a! Βγαίνουν από ιοοούπιρ µαρκε i, οιεκυµασιε 
στη µίση τουδρΰµου. σταµατάµε τα αυτοκίνητα και 
Xiy.j; i ..¦;οδγρχµηΓΐ.:;ιις?ιν.ν. 
λι Α3χι;.ιι:µ* ¦..·. λο-.χαµί ία κία jf.vanvcnfvcioi:- 
µε. να βγάζουµε τι< πολεµικές κραυγές ιων Λιιοτοι 
καινά κυλιόµαστε στο πάτωµα σαν τα βουβάλια στον 
βάλτο: 
γ) Απευθυνόµαστε οε κάποιον υπάλληλο τοοούπερ 
µάρκετ; 
Ενα απολαυστικό βιβλίο uro έναν απολαυστικό 
συγγραφέα. Είκοοι οδηγίες, µισο ano χιουµοριστικά 
κουίζ, για την πρώτη εξερεύνηση των παιδιών στον 
¦-,p r, -f ι,:>ηκο.τµοτΛυτοι:η;ρ |.-ph,r 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΟΥΤΟΠΟΥ ΜΛΣ ΠΟΥ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ 

ΜΑΗΙΕ MOBO 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΖΗΛΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΚΟΥΡΤΑΚΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ UNIVERSITY STUDIO PRESS 
Υπάρχουν γύρω µαςτόαα «ξένα» παιδιά που είναι 
ίδω, που κάποια ano a ira είναι πια από εδώ. ποα 
πολλά δυνάµει θα t λόι απόεδώ ιαεπΰµενα χρόνιο, 
πεµαναζητούν να τα ακοΰοουµε.να τα καταλάβουµε 
να τους µιλήσουµε, αναγνωρίζοντάς τα πριν οπό 
οτιδήποτε αλλπ γι' auro ππυ ε.νοι. δηλαδή κυρίως 
παιδιά. Τότε θα µπορέσουµε να βρούµε και ιην κοινή 
γλώχα ja(i :ους, <αικατάουνϊπε a και µε τους γονείς 
ταυς lo βιβλία aura της Wane Hose Moro. που µας 
µεταφέρει την πλούσια κλινική εµπειρία ιηςαπό iri 
διαΓολ.: οµι-χ κυχισιρ.κη υπηρεσία του Νοσοκοµείου 
Αν ;enr.c σιυ Παριυ.. αλλά και - ην ίΘικγ οισµευοΓ 
της οε µα τόσο σοβαρή υπόθεση, µπορεί να µαςειναι 
πολύτιµο, γιατίζητα και ano εϋάς να µπούµε οε αυτόν 
τ ον κοπο. ν< ο τ π poorn Η, i νη 1.1; λι : -(.f τροπ.-ιις 
ώο^οδάλονυςαµιόςνα καιαυιε.δυνοιός 
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