
Γιατί τουρτουρίζουμε όταν κρυώνουμε;
Γιατί εφευρέθηκε η τηλεόραση;
Γιατί δεν πίνουμε τα τσίσα μας;
Έχει κάποια άκρη το Σύμπαν;
Γιατί ζαλίζομαι όταν γυρίζω γύρω από τον εαυτό μου;
Γιατί οι μπαμπουίνοι έχουν κόκκινους πισινούς;
Γιατί τα συναρπαστικά βιβλία σε κάνουν να κλαις;
Γιατί κλείνουμε τα μάτια όταν φταρνιζόμαστε;
Ποιο σχήμα έχει τις περισσότερες πλευρές;
Αφήνουν πορδές τα χταπόδια;
Γιατί οι μαγνήτες κολλούν στα μέταλλα;
Πώς πρέπει να φερόμαστε στους κακούς ανθρώπους;

Τα παιδιά ποτέ δεν κάνουν χαζές ερωτήσεις.
Δυστυχώς, είμαστε εμείς, οι μεγάλοι, που δίνουμε χαζές και
δυσνόητες απαντήσεις. Πολλές φορές, όταν τα παιδιά μάς ρω-
τούν κάτι εντελώς αυτονόητο –όμως ακόμη ασύλληπτο για το
μυαλουδάκι τους- είτε ρισκάρουμε μια πραγματικά ανόητη
απάντηση είτε κρύβουμε την πνευματική γύμνια και την αμη-
χανία μας φωνάζοντας, «Τι χαζή ερώτηση! Ντροπή σου».

Ε, λοιπόν, αυτό το διασκεδαστικό, «θεόσταλτο» βιβλίο έρχεται
να μας υπενθυμίσει πως τα παιδιά μάς υποβάλλουν άμεσες, ξε-
κάθαρες ερωτήσεις, προσβλέποντας σε μια ολιγόλογη, καίρια,
λογική και χορταστική απάντηση, προκειμένου να ξεδιψάσουν
με την ουσία του πράγματος το φοβερά ανήσυχο μυαλό τους.

Οι πιο διάσημοι ειδικοί απαντούν, αντί για εμάς, στις εκατον-
τάδες απορίες των παιδιών μας. Δίχως άλλο, αυτό το βιβλίο
θα γυροφέρνει μέσα στο σπίτι μας για πολλά χρόνια – θα το
διαβάζουμε με τα παιδιά μας, αλλά και με τα εγγόνια μας.

Καλλιδρομίου 54Α, 11473 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210- 38 14 410   Fax: 210- 38 28 174        info@travlos.gr  www.travlos.gr

Simon Singh, Noam Chomsky,
Jim al-Khalili, Marcus du Sautoy,
David Attenborough, Heston Blumenthal,
David Crystal, Joanne Harris,
John Gribbin,...
...και πολλά άλλα ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ
απαντούν, στις πιο «κουφές» απαντήσεις των μι-
κρών παιδιών. 

Επιμέλεια συλλογής:

«Λοιπόν, μπαμπά – έχεις απάντηση;»
Για άλλη μια φορά, αντί ο μπαμπάς ή η μαμά να
δώσουν μια ακαταλαβίστικη, βαριά φιλοσοφημέ-
νη ή άκρως επιστημονική απάντηση, το πιο έξυ-
πνο που έχουν να κάνουν είναι να ξεφυλλίσουν
αυτό το αποκαλυπτικά διαφωτιστικό βιβλίο.

Σελίδα τη σελίδα, οι απαντήσεις έρχονται σαν
φωτεινές αχτίδες, μέσα από τα λόγια των πιο κα-
τάλληλων, των πιο εξειδικευμένων, των πιο έμ-
πειρων ανθρώπων όλου του κόσμου – των πιο
ικανών να αντικρίσουν το βλέμμα των παιδιών
μας και ν’ απαντήσουν με έναν παιχνιδιάρικο, δι-
αυγή τρόπο στις πιο θεμελιώδεις, στις πιο «κου-
φές» απορίες τους.

ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ; ΝΟ 2

ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΟΥΦΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

GEMMA ELWIN HARRIS

Επιμέλεια συγγραφικής ομάδας: Gemma Elwin Harris    
Μετάφραση: Νίκος Αποστολόπουλος   Επιμέλεια: Ν. Χούνος
Εξώφυλλο: Λευτέρης Παπαθανάσης     Διάσταση: 14Χ21
ISBN: 978-618-5061-06-7 Σελίδες: 384      Τιμή: 18 Ευρώ       

Κυκλοφορία: 11 Ιουλίου 2016

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
BEST SELLER «ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ;»




