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Αυτή τη φορά η Ανελάντα κι ο Μάξιµος πρέπει να ταξιδέψουν µέχρι τον
Βόρειο Πόλο για να λύσουν ένα νέο µυστήριο. Κάποιος έχει κλέψει τον
σάκο του Αϊ-Βασίλη και δεν µπορεί να κουβαλήσει τα παιχνίδια για να
τα µοιράσει στα παιδιά! Ποιος σαµποτάρει το έργο του Αϊ-Βασίλη; Γιατί
δε θέλει να µοιραστούν τα δώρα στα παιδιά; Μυστήριο!
Οι κυνηγοί µυστηρίων Ανελάντα και Μάξιµος είναι εδώ και θα το λύσουν µε το µυαλό και την καλοσύνη τους!
Ένα παραμύθι με μυστήριο και περιπέτεια για αγόρια και κορίτσια 3-9 ετών
από την εκπαιδευμένη στο Harvard ψυχολόγο Δρα Λίζα Βάρβογλη,
που προάγει την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη,
τη συνεργασία και τη θετική σκέψη.
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H συγγραφέας
Για φανταστείτε μία πόλη όμορφη σαν παραμύθι, χτισμένη στην αγκαλιά
της θάλασσας με έναν πύργο λευκό, ωραίες πλατείες και πορφυρά
ηλιοβασιλέματα… Ε, λοιπόν, σε μια τέτοια παραμυθένια πόλη γεννήθηκα!
Στην πανέμορφη αυτή πόλη αγάπησα τα παραμύθια: να τα ακούω, να
σκαρώνω τα δικά μου, αλλά και να ακούω τις ιστορίες των ανθρώπων
που είναι σαν παραμύθια. Και τότε ήρθε το δίλημμα: τι να διαλέξω;
Παραμυθένια παραμύθια ή ιστορίες ανθρώπων σαν παραμύθια;
Βρήκα τη δική μου χρυσή τομή σπουδάζοντας ψυχολογία στην Αμερική
–έκανα το διδακτορικό μου και στη συνέχεια τη μετα-διδακτορική μου
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Harvard– και γράφοντας τα δικά μου
παραμύθια. Τώρα διδάσκω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και βοηθάω μικρούς και μεγάλους όταν το δικό τους παραμύθι,
συγγνώμη, εννοούσα η δική τους ζωή, δεν είναι ωραία να βρουν τρόπους
να την «ξαναγράψουν» και να την κάνουν καλύτερη. Kαι βέβαια, λέω
πολλά παραμύθια στα πολυαγαπημένα μου παιδάκια, τις τρεις κόρες μου
και τον γιο μου, που είναι ακόμα μπέμπης.

Επισκεφθείτε το site του βιβλίου:

www.anelanda.gr
Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα
στα κοινωνικά δίκτυα και στο blog της:
/lvarvogli

@drlizavarvogli

ΣΧΗΜΑ
21x28,5cm
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Σκληρόδετο
ISBN 978-618-82121-0-7

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

