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Μετά το ταξίδι της στη βρετανική πρωτεύουσα και τη «Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο», η νεαρή
αφηγήτρια της Μελίνας Ηλιοπούλου μάς καλεί να απλώσουμε τα φτερά της φαντασίας μας και να
διευρύνουμε τη γνώση μας για τον κόσμο.
Θα βρεθούμε σε μια πόλη γνωστή για την πλούσια Ιστορία, την τέχνη και την αρχιτεκτονική της. Μέσα
από ένα παραμυθένιο ταξίδι, μεταφερόμαστε στην «Αθήνα της Ιταλίας», τη Φλωρεντία.

Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε με τρένο με προορισμό την πανέμορφη πρωτεύουσα της Τοσκάνης. Η
«αρχόντισσα της Ιταλίας», το λίκνο της Αναγέννησης, αποτελεί σημαντικό κέντρο ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη φανταστική βόλτα μας σε αυτόν τον μοναδικό τόπο θα συναντήσουμε
μυστήρια και εκπλήξεις, αλλά και τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Ντα Βίντσι, τον Μποτιτσέλι, τον Δάντη, τον
Βοκάκιο και τον Γαλιλαίο, μέσα από τον εικονογραφικό κόσμο του Φίλιππου Φωτιάδη.
Το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει χρηστικά, ως οδηγός για μικρούς και μεγάλους που θα επιλέξουν
για προορισμό τους την πανέμορφη πόλη της Φλωρεντίας, κυρίως όμως αποτελεί ένα βιβλίο γνώσης
για ένα φανταστικό ταξίδι από τον καναπέ του σπιτιού μας!
Η Μελίνα Ηλιοπούλου γεννήθηκε στο Μπουρούντι της Κ. Αφρικής. Είναι Κοινωνιολόγος-Ειδική
Παιδαγωγός και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2000 ασχολείται με προγράμματα-μεθόδους
διδασκαλίας που αφορούν μαθητές με δυσλεξία, ενώ έχει παρουσιάσει σχετικές εισηγήσεις σε
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. Παράλληλα, εργάζεται ως ξεναγός, έχοντας ταξιδέψει σε πολλές
χώρες.
Ο Φίλιππος Φωτιάδης είναι αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του δημιουργικού γραφείου we design με
έδρα την Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική και καλές τέχνες στις ΗΠΑ, στο Rhode Island School of
Design και στο Harvard Graduate School of Design. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική ασχολείται με τη
ζωγραφική και την εικονογράφηση. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής
στην Αθήνα και έχει εικονογραφήσει για το θέατρο, για βιτρίνες καταστημάτων, καθώς και παιδικά
βιβλία για τα οποία έχει βραβευτεί.

