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Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Η Μάντι πάντα ένιωθε την καρδιά της να 
σφίγγεται στο σχολείο. Πάντα βρισκόταν κάποιος 
να την πληγώσει, να την κοροϊδέψει. Και η 
παρέα της Κιμ πρώτη και καλύτερη. 
Όμως, ας προσέξουν καλά! Η 
Μάντι έχει τώρα μια φίλη. Κι 
είναι τόσο ευτυχισμένη που η 

όμορφη και τολμηρή Τάνια με τα 
πορτοκαλί μαλλιά τη διάλεξε για 
την καλύτερή της φιλενάδα! Η 
μαμά, βέβαια, δεν είναι καθόλου 

ευχαριστημένη. Λέει 
πως η Τάνια είναι κακό 
κορίτσι και πως η παρέα 
μαζί της δεν της κάνει καλό. Όμως η 

Μάντι πιστεύει πως μόνο η Τάνια 
μπορεί να τη βγάλει από τη δύσκολη 

θέση! Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά όσο φαίνονται;
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Η ΤΖΑΚΛΙΝ ΟΥΙΛΣΟΝ γεννήθηκε 
στο Μπαθ το 1945. Εργάστηκε σε 
εκδοτικό οίκο και κατόπιν δούλεψε ως 
δημοσιογράφος, προτού ασχοληθεί 
επαγγελματικά με τη συγγραφή. 
Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, 
αστυνομικά μυθιστορήματα και αρκετά 
θεατρικά έργα. Εδώ και πολλά χρόνια 
επισκέπτεται σχολεία και βιβλιοθήκες, 
και έχει βραβευτεί για τη συνεισφορά 
της στην προώθηση της λογοτεχνίας 
στα σχολεία. Τα παιδιά την αγαπούν 
πολύ, ίσως γιατί ξέρει να συζητάει μαζί 
τους χωρίς να τα κατευθύνει. Τα βιβλία 
της έχουν πουλήσει περισσότερα από 
40 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έχουν 
τιμηθεί με τα πιο σημαντικά βραβεία 
παιδικής  λογοτεχνίας και έχουν 
μεταφραστεί σε 37 γλώσσες. Από τις 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν άλλα 
27 βιβλία της συγγραφέως, 
ενώ ετοιμάζονται και άλλα.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.jacquelinewilson.co.uk.

* Άλλο ένα βιβλίο της Ουίλσον που 
απόλαυσα. Τρυφερό και πάντα 

επίκαιρο αφού αναφέρεται στον 
σχολικό εκφοβισμό. 

Αναγνώστρια στο Ίντερνετ 

* Η Τζάκλιν Ουίλσον προσεγγίζει  
με λεπτότητα εξαιρετικά ευαίσθητα 

θέματα που αφορούν την παιδική 
ηλικία (ενδεικτικά τον θάνατο στο 
ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ, τις ψυχικές 

διαταραχές στο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΜΑΜΑ, τον εκφοβισμό στο ΚΑΚΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ) με τη διαφορά ότι 
πάντοτε απευθύνεται υπογείως 

στους ενηλίκους, αποκαλύπτοντάς 
τους, αφενός, συναισθήματα 

παιδιών και τρόπους για να τα 
διαχειριστούν, και, αφετέρου, 

προβάλλοντας το δικό τους 
ενήλικο είδωλο.
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