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ΒΙΒΛΙΟ I 

οδυσσεασ µουρο 
κηποσ me τισ σταχτεσ PIERD0MENIC0 BACCALARIO  

Εκδόσειε: ^ιό/προ/Σελίδεε: 296 

Υπάρχει ένα νησί χαµένο στον 
ωκεανό του χρόνου. Πρόκειται 

για έναν τόπο άγριο και 
αφιλόξενο, αη' όπου kovei's 
δεν µπορεί να δραπετεύσει. 
Ενα pEpos στο οποίο ο Οδυσaias 

Μουρ δεν θα ήθελε ποτέ 
να ξανοποτήσει το πόδι του. 
Μα δεν έχει άλλη επιλογή, 
αφού εκεί είναι κρυµµένο το 
κλειδί ηου θα οδηγήσει στην 

Πηνελόπη. Ακόµη δεν γνωρίζει για την αλυσίδα των γεγονότων 
που έχουν πυροδοτήσει οι εξελίξει, ούτε για 

τον πιο επικίνδυνο εχθρό του που έχει επιστρέψει ano 
το παρελθόν γυρεύονταε εκδίκηση. 

ο σκαντζόχοιρος 
που ξεχασε να φοβηθει ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΩΗ ΣΕΪΤΑΝΗ 

Εκδόσειε: Αιώρα 

t |-—"7|gj^f Τι είναι auto που κάνει το µικρό 
Οδυσσέα να φοβάται; Και 

ιι του αποκαλύπτει n Μυρτώ 
για να ιολρήσει τελικά το µε- 

ιµΜΒΒγ^* Υ°λο ta^l; ^ σκαντζόχ0|Ρ05 

I ηου ξέχοσε να φοβηθεί εί- 

0°!»«ί2Γ ναι ,µια ιστοΡ|α V|a 10 nws γεν" 
"JSu νιούνται οι φόβοι pas, ncos 

i pas κυριεύουν και τι µπορούΜ1 
ρε να κόνουρε για να tous ξεπεράσουµε. 

Ο Οδυσσέαε ονειρεύεται 
να γνωρίσει τον κόσµο, αλλά ο φόβοε του τον 

εµποδίζει. Κι όσο περισσότερο φοβάται τόσο mo τροµεpos 
δείχνει στην όψη! Μέχρι που γνωρίζει τη Μυρτώ, ρια 

όρορφη πεταλούδα που θα γίνει φίλη του και θο του ριλήσει 
για τη δύναµη των µικρών πλασράτων. 

αρωµα βανιλιασ ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ 

Εκδόσειε: QiuxoyidsAtKibts. 592 

Εσκιζε το πλεούρενό pas τα 
ήρεµα νερά κι αφήναρε νύχτα 

το λιµάνι, σαν κλέφτες 
ms aYdnns, σαν εραστέΒ του 
ονείρου. Λαµπερά αστεράκια 
πάνω ογπ γη τα φώτα του νησιού 

πίσω pas, κι ερείε ρυρίζαρε 
το θαλασσινό αεράκι 

που γινόταν ένα µε τα κύττα7' 
ρά pas. κι εµείε γευόµασταν 

το φιλί pas που θύριζε αλµύρα κι ατόφιο χρυσάφι. Ναι. 
Ετσι. Ετσι. Είναι πανέµορφη n ζωή. Ουράνιο ρόδα του 
λούνα παρκ. θαλασσινό καραβάκι του έρωτο... 
Η Αρτερη, το παιδί ρε το γρατσουνισρένο γόνατο, «χάνεται» 

ανάµεσα orous Mmpous Αγγέλουε, παρέα ρε 
µια Ελλάδα που αναζητάει την ταυτότητά Tns... 
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