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Γράφτηκε από τον: Άγγελος Πολύδωρος 

Ο μικρός Κοπέρνικος και το Πάρκο των Δεινοσαύρων 

Το  δεύτερο  βιβλίο  της  σειράς  Οι  Περιπέτειες  Του  Μικρού  Κοπέρνικου  που  δημιούργησαν  το
επιτυχημένο συγγραφικό δίδυμο Άγγελος Αγγέλου και Έμη Σίνη (Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου
Παιδικού Βιβλίου 2015, White Ravens 2016) βρίσκει τον κεντρικό ήρωά του και τους φίλους του
Φοίβο, Δάφνη και Μιχαήλ να αναζητούν απολιθώματα δεινοσαύρων στο…πάρκο της γειτονιάς!

Όμως τη δική τους ανασκαφή πραγματοποιούν εκεί κοντά και η αντίπαλη συμμορία των Πιλάφηδων
που αποτελείται από τους Πελοπία, Πουλχερία, Πίπη και Προκόπη. Όταν ο Κοπέρνικος και οι φίλοι
του βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη ανακάλυψη αποφασίζουν να δράσουν υπεύθυνα και οδεύουν
προς τα σπίτια τους για να πάρουν τις οδοντόβουρτσές τους! Οι Πιλάφηδες βρίσκουν την ευκαιρία να
καταστρέψουν  τα  σχέδια  της  παρέας  και  έτσι  ξεκινά  μια  νέα  περιπέτεια  γεμάτη  ανατροπές  και
ευτράπελα.

Στο βιβλίο  Ο μικρός  Κοπέρνικος και  το  Πάρκο των  Δεινοσαύρων,  οι  νεαροί  αναγνώστες  δεν  θα
χρειαστεί να «σκάψουν» για να βρουν μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και δράση, ενώ η εικονογράφος
Λίλα Καλογερή αντί για σκαλιστήρι και τσάπα παίρνει τη γραφίδα και τα πινέλα της και αναπαριστά
μοναδικά τη δεύτερη περιπέτεια του μικρού Κοπέρνικου.

Οι συγγραφείς

O Άγγελος Αγγέλου και η Έμη Σίνη έχουν γράψει  δεκάδες θεατρικά έργα, κείμενα και  βιβλία για
παιδιά, ξεκινώντας την πορεία τους από το 2005. Το 2007 κερδίζουν το  Α΄ Βραβείο στον διαγωνισμό
Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, ενώ το 2008 και το 2009 γράφουν και
σκηνοθετούν τις μουσικοθεατρικές ραδιοφωνικές σειρές «Τα Χριστούγεννα του μικρού Κοπέρνικου»
και  «Ο μικρός  Κοπέρνικος  και  οι  7  Άθλοι»  που  εκπέμπονται  καθημερινά  από  τη  συχνότητα  του
Δεύτερου Προγράμματος και κερδίζουν την αγάπη των μικρών ακροατών σε όλη την Ελλάδα. Το 2009
κυκλοφορεί ο δίσκος τους «Ο Κόσμος Ανάποδα», με τραγούδια για παιδιά που ερμηνεύει ο Σωκράτης
Μάλαμας,  ο  Σπύρος  Σακκάς,  η  Δανάη  Παναγιωτοπούλου  κ.ά.  Την  ίδια  χρονιά  ιδρύουν  την
καλλιτεχνική  ομάδα  ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ  (www.kopernikos.gr)  που  αποτελείται  από  ηθοποιούς,
τραγουδιστές,  μουσικούς  σκηνογράφους  και  εικονογράφους  και  που  έχει  ως  στόχο  τη  δημιουργία
πρωτότυπων και ποιοτικών παραστάσεων για παιδιά κάθε ηλικίας. Παραστάσεις τους έχουν ανέβει στη
Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ελληνικός
Κόσμος) και σε άλλα θέατρα της Αθήνας αλλά και της επαρχίας. Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος
κυκλοφορούν  τα  βιβλία  τους  Τα  μεγάλα  ψέματα  του  μικρού  Ερμή  (2014),  Πώς  να  κάνετε  έναν
ελέφαντα να χορέψει (Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2015), Ένα αλφάβητο
ταξίδι (διεθνής διάκριση White Ravens 2016) και Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες (2016).

https://www.myfilm.gr/v2/culture/books/itemlist/user/43-aggelospolydwros


Η εικονογράφος

Η Λίλα Καλογερή ασχολήθηκε με το  κινούμενο σχέδιο στην εταιρεία Spicy  Toons,  σπούδασε 3D
animation, ενώ το 2002 αποφοίτησε από το UCE στο Birmingham με ΜΑ στην Οπτική Επικοινωνία.
Από τότε εργάζεται ως εικονογράφος στον χώρο των εκδόσεων και του παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, ενώ μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας αποτελούν τα κόμικ και
η ζωγραφική. Η δουλειά της έχει τιμηθεί με έπαινο στα βραβεία ΕΒΓΕ.

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/ET1jXn 

https://goo.gl/ET1jXn
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