Δελτίο Τύπου
Ένας δρακούλης τόσος δα μικρούλης!
Παιδικό - Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
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Ένα νεαρό αγόρι, ο Ορέστης, πηγαίνει κάθε µέρα έξω από το παλάτι
του βασιλιά και χαζεύει τους ιππότες που ασκούνται µε τα σπαθιά τους.
Πόσο θα ήθελε να είναι ένας από αυτούς και να φαίνεται γενναίος και
δυνατός µέσα στην πανοπλία του κρατώντας ένα ολοκαίνουργιο σπαθί!
Κάποια µέρα, ένας τροµερός δράκος θα απειλήσει την πολιτεία. Ποιος
θα τολµήσει να τα βάλει µαζί του; Οι ιππότες µε τα σπαθιά και τις ασπίδες
τους ή το νεαρό αγόρι µε τα δικά του µυστικά όπλα;

Μικροί ήρωες - Μεγάλες περιπέτειες. Πρόκειται για μια νέα σειρά
παραμυθιών για παιδιά από 3 ως 8 ετών. Οι ήρωες είναι πάντα παιδιά.
Μέσα από τις περιπέτειές τους, οι οποίες είναι πάντα σ’ έναν κόσμο
παραμυθένιο, ανακαλύπτουν μόνα τους, τα ταλέντα τους, τις ικανότητές τους,
τα μπορώ τους και τα θέλω τους. Με λίγα λόγια βρίσκουν τον εαυτό τους.
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H συγγραφέας
Γεννήθηκα στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, για να μην πω χιλιετίας…
Η αγάπη μου για τα βιβλία και τα παραμύθια με οδήγησε στη Γαλλία, όπου σπούδασα Συγκριτική Λογοτεχνία με εξειδίκευση στη συγκριτική μελέτη παραμυθιών και
μύθων. Εδώ κι αρκετά χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά στον χώρο του βιβλίου.
Φτιάχνω βιβλία άλλων, μεταφράζω, αλλά γράφω και τα δικά μου.
Ο κόσμος των παραμυθιών και των μύθων συνεχίζει να με μαγεύει, να με ταξιδεύει και να με ξεκουράζει. Μάλιστα θα σας αποκαλύψω κι ένα μυστικό: είναι το
μαγικό φίλτρο που έχω βρει εγώ για να παραμένω παιδί...

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Χαρτόδετο
ISBN 978-618-5224-15-8

Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Κόδρου 19,
152 32 Χαλάνδρι

Επισκεφθείτε το site του βιβλίου:

www.mikroi.com
Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα
στα κοινωνικά δίκτυα και στο blog της:
/maniachristina

@maniachristina

Τ 210 68 96 875
F 210 68 96 877
info@mamaya.gr
www.mamaya.gr
www.facebook.com/mamayabooks
www.twitter.com/mamayabooks
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ε sales@mamaya.gr
F 210 68 96 877

