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28 Σύντομες Ιστορίες για να κοιμηθούν τα παιδιά στη στιγμή
Pinto & Chinto
Απόδοση
Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 72, Βιβλιοδεσία: δεμένο, Διάσταση: 15x23,5, Τιμή: 14,00 €, ISBN: 978-960-594-058-4

Είκοσι οκτώ ιστορίες για καληνύχτα, σύντομες, απολαυστικές, με εξαιρετική εικονογράφηση από το
δημιουργικό δίδυμο Pinto & Chinto. Ο συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδούλου απέδωσε στη γλώσσα
μας τις ιδιαίτερα εμπνευσμένες ιστορίες, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν από παιδιά και μεγάλους
τη στιγμή της καληνύχτας αλλά και κάθε στιγμή.
Τo βιβλίο έχει αποσπάσει το Βραβείο Xosé Neira Vilas – Καλύτερο Παιδικό Βιβλίο για το 2010 και έχει
μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες.

Από τον πρόλογο του βιβλίου:
Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου είναι όλες μικρές. Γιατί είναι ιστορίες για καληνύχτα. Κι οι ιστορίες για
καληνύχτα οφείλουν να είναι μικρές. Όχι σαν αυτές τις ιστορίες που όταν τελειώνουν έχει ήδη έρθει η
ώρα τα παιδιά να πάνε σχολείο. Ούτε σαν αυτές τις μεγάλες ιστορίες που τα παίρνει ο ύπνος στη μέση
και μετά πρέπει να ονειρευτούν το τέλος. Ούτε σαν εκείνη την ιστορία, την πιο μεγάλη απ’ όλες, που
αρχίζεις να τη λες και όταν η ιστορία τελειώνει το παιδί είναι πια μεγάλος. Το καλύτερο που μπορείς
να διαβάσεις σε ένα παιδί που πέφτει για ύπνο είναι μια ιστορία μικρή.
Για τον ίδιο λόγο, βάλαμε στο βιβλίο και πιο μικρό τίτλο από εκείνον που είχαμε σκεφτεί αρχικά. Στην
αρχή το βιβλίο είχε τίτλο «Ιστορίες για παιδιά που κοιμούνται αμέσως αφότου ο μπαμπάς τους ή η
μαμά τους ή η γιαγιά τους ή κάποια μακρινή θεία τους τους διαβάσει μια ιστορία, κάποια νύχτα από
τις πολλές που έχει ο χρόνος, και χωρίς πολλή προσπάθεια μια και είναι ιστορίες πραγματικά μικρές
και όχι τόσο μεγάλες».
Αλλά, τελικά, βάλαμε τον τίτλο που βλέπετε στο εξώφυλλο.
Και τελειώνουμε εδώ, γιατί αλλιώς όλα θα είναι μικρά σε αυτό το βιβλίο εκτός από τον πρόλογό του.
Αρχίζουν οι ιστορίες.

