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Και μόνο που διαβάζεις τον τίτλο, φουσκώνεις από αισιοδοξία.

Όταν τα μικρά κορίτσια έχουν μεγάλες ιδέες, να περιμένεις ότι θα γράψουν μεγάλη ιστορία!

Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει η νέα σειρά εικονογραφημένων βιβλίων των Εκδόσεων Παπαδόπουλος με
τον ομώνυμο τίτλο «μικρά κορίτσια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ».
Πήρα στα χέρια μου τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς και τα λάτρεψα.

Θα σας πω αμέσως τους λόγους.
Πρώτα από όλα είναι όμορφο να διαβάζεις ιστορίες ανθρώπων, που η ζωή τους έχει να μας διδάξει 
πολλά, πολύ περισσότερο δε, όταν μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους.
Το γεγονός, ότι εστιάζει στις «κοριτσίστικες» ιστορίες, έχει μεγάλη αξία, γιατί την εποχή που αυτές ο 
γυναίκες ξεχώρισαν ήταν πολύ δύσκολο για εκείνες. Υπήρχε διάκριση στην ισότητα των φύλων και 
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εκείνες πολύ λιγότερες ευκαιρίες (αλλά και περιορισμούς).
Παρ’ολα αυτά εφτιαξαν το δικό τους όνειρο, πίστεψαν σε αυτό και το κυνήγησαν με πείσμα και αυτό 
πρέπει να κάνουμε όλοι με θάρρος και επιμονή, για να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς το δικό μας. 

Ένας δεύτερος λόγος είναι η ιστορία της ίδιας της δημιουργού, της Sánchez Vegara Isabel Mª .

Ήθελε να γίνει από μικρή συγγραφέας, αλλά όταν μεγάλωσε οδηγήθηκε στο χώρο της διαφήμισης.
Πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να κάνει αυτοέκδοση σε ένα έργο της, άνοιξε ένα e-shop για να το 
πουλήσει και τοποθέτησε και μερικά βιβλία στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς.
Σύντομα ξεπούλησε, την προσέγγισαν μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και έτσι σήμερα είναι μια μεγάλη 
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συγγραφέας, αλλά πάντα ένα μικρό κορίτσι που ζει το όνειρό του.

Ο τρίτος λόγος είναι η υπέροχη εικονογράφηση και το προσεγμένα διαφορετικό που είναι το κάθε 
βιβλίο. Ακόμη και οι πρώτες εσωτερικές σελίδες είναι διαφορετικές για το κάθε βιβλίο.



Στα δικά μου μάτια η λεπτομέρεια μετράει πολύ, γιατί εκεί φαίνεται ακόμη περισσότερο η αγάπη του 
δημιουργού.

Η σειρά θα μιλήσει για σχεδιάστριες, ζωγράφους, εξερευνήτριες, επιστημόνισσες και άλλες πολλές 
γυναίκες που ξεχώρισαν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.



Τα τρία πρώτα βιβλία κυκλοφορούν σε μετάφραση της Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη και αφορούν τις 
ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι (με εικονογράφηση από την Elisa Munso), της Μαρίας Κιουρί (με 
εικονογράφηση από τη Frau Isa) και της Κοκό Σανέλ (με εικονογράφηση από την Ana Albero).
Ακόμη και το γεγονός, ότι κάθε ιστορία έχει διαφορετικό εικονογράφο, που αποδίδει το διαφορετικό 
χρώμα της κάθε ηρωίδας, εμένα μου αρέσει παρα πολύ.

Δεν θα σας παρουσιάσω τις ιστορίες τους, γιατί είμαι σίγουρη ότι τις ξέρετε.
Κι αν θέλετε να της θυμηθείτε διασκεδαστικά, μπορείτε να το κάνετε διαβάζοντας τα βιβλία με τα 



πιτσιρίκια.

Η σειρά απευθύνεται σε ηλικίες από 4 ετών.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες των βιβλίων εδώ :

Κοκό Σανέλ
Αγκάθα Κρίστι
Μαρία Κιουρί

Πάντως εγώ ανυπομονώ για τα επόμενα.

Μαμά Μαμαδοπούλου

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/mTPe9Y 
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