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Όταν με οποιοδήποτε τρόπο συναντώ ενήλικες που δεν λένε να μεγαλώσουν και τολμούν 
να αφήσουν τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν όπως τα μικρά παιδιά, θαμπώνομαι 
από την ομορφιά της ψυχής και του μυαλού τους!

Μου έχει συμβεί εδώ και καιρό και με τον Neil Gaiman.

Η φαντασία ενός ενήλικα, που σαφέστατα έχει περισσότερες γνώσεις από ένα παιδί, 
μπορεί να δημιουργήσει τις καλύτερες ιστορίες. Απόδειξη, όλες οι ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας.

Το βιβλίο “Ευτυχώς ο μπαμπάς έφερε το γάλα” είναι από τα βιβλία που όταν το πήρα 
στα χέρια μου, πρώτα το διάβασα εγώ και μετά το έδωσα στην κόρη μου.

Η ιστορία έχει ως εξής:
Η μαμά φεύγει για ένα συνέδριο και τα παιδιά μένουν με τον μπαμπά.

Τελειώνει το γάλα και το πρωί τα παιδιά δεν έχουν πρωινό.

http://www.gaimanbooks.com/


Ω, μωντιέ!

Ο μπαμπάς συνειδητοποιεί τί έκανε και φεύγει για το γάλα.

Η πραγματική ιστορία όμως αρχίζει από αυτό το σημείο, όταν ο μπαμπάς μετά από 
καθυστέρηση επιστρέφει και αρχίζει να τους διηγείται, τί του συνέβη όση ώρα έλειπε.

http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-3-e1433676690606.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-4-e1433676713298.jpg


Πειρατές, δεινόσαυροι, εξωγήινοι, πόνυ, πιράνχας, ηφαίστεια, αερόστατα, τί να πρωτοπώ.

Εκπληκτικός, ευρηματικός ο Neil Gaiman με μια αξεπέραστη φαντασία γεμάτη χιούμορ, 
την οποία απεικονίζει με καταπληκτική ενέργεια και δυναμική ο Skottie Young.

http://www.gaimanbooks.com/
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-5-e1433676733182.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-6-e1433676752517.jpg


Εξαιρετικά σχέδια και μια ιστορία γεμάτη δράση, το οποίο θα κερδίσει τους μικρούς 
αναγνώστες κάθε ηλικίας.

Συνάμα κατά τη γνώμη μου περνά ένα μηνυματάκι στους γονείς:

Κάντε την καθημερινότητα συναρπαστική. 

Αφήστε τη φαντασία σας και δημιουργείστε παραμυθένιες ιστορίες ακόμη και μέσα από τις 
μικρές αναποδιές της στιγμής.

http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-7-e1433676773681.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-8-e1433676792520.jpg


Για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο.

Ξέρετε; Δεν είναι.

Κι αν δεν το έχετε δοκιμάσει, βάλτε στο παιχνίδι και το παιδί σας. Θα “κόβει ο ένας θα 
ράβει ο άλλος” και στο τέλος θα έχετε δημιουργήσει ένα υπέροχο ολοδικό σας και μοναδικό
παραμύθι.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος  σε απόδοση του Φίλιππου 
Μανδηλαρά και απευθύνεται σε ηλικίες από 9 έως 12 ετών.

http://www.epbooks.gr/
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-9-e1433676812489.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-10-e1433676836707.jpg


Είναι από τα βιβλία που γίνονται με τη μία αγαπημένα.

Τώρα το μόνο που μένει είναι να βρω τρόπο να το “βουτήξω” από την κόρη μου για να το 
έχω ανάμεσα στα δικά μου βιβλία.

Ξέρω! Μάνα είμαι εγώ; :p

http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-11-e1433676936739.jpg
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-12-e1433676957405.jpg


Mπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου εδώ : “Ευτυχώς ο μπαμπάς έφερε
το γάλα” Το πρώτο κεφάλαιο

Μαμά Μαμαδοπούλου

http://www.kidscloud.gr/?p=13046 

http://www.kidscloud.gr/?p=13046
http://www.epbooks.gr/datafiles//Eytyxos%20o%20mpampas%20efere%20to%20gala%20Kef%2001.pdf
http://www.epbooks.gr/datafiles//Eytyxos%20o%20mpampas%20efere%20to%20gala%20Kef%2001.pdf
http://www.kidscloud.gr/wp-content/uploads/2015/06/-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-e1433676974489.jpg
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