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Δύο μελισσάκια, ο Μίλτος και η Μελίνα, ζουν ανέμελα σε μια κυψέλη. Έφτασε η ώρα! Έχουμε
εκλογές στη Μελισσούπολη!
Η Μαρίνα Γιώτη, αφού κέρδισε τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες με τα βιβλία της
Παραμύθια…αλλιώς, μας συστήνει μία νέα σειρά βιβλίων με πρωταγωνιστές δύο φτερωτούς
ήρωες και τίτλο Μελισσάκια στα Θρανία.
To πρώτο βιβλίο της σειράς, Δώσε λύση στο Μελίσσι, θα χαρίσει στα παιδιά αμέτρητες ώρες
ανάγνωσης ενώ θα αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικές συζητήσεις με γονείς και
εκπαιδευτικούς γύρω από τα ζητήματα της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και όλα όσα
μπορούμε να μάθουμε από τις θαυμαστές Μέλισσες!

Οπισθόφυλλο
Δώσε Λύση στο Μελίσσι
Κρίση μέσα στο Μελίσσι, ποιος το πρόβλημα θα λύσει;
Μεγάλη συμφορά έπεσε στην Κυψέλη και πρέπει το συντομότερο να βρεθεί νέα βασίλισσα.
Γιατί όμως βασίλισσα; Γιατί όχι βασιλιάς; Ή ακόμα καλύτερα να υπάρχει πρόεδρος ή μπορεί
να μην είναι κανείς αρχηγός! «Ας κάνουμε εκλογές!» αποφάσισαν τότε οι μέλισσες και
ξεκίνησαν τον προεκλογικό αγώνα. Οι τσακωμοί έδιναν κι έπαιρναν στο Μελίσσι,με
αποτέλεσμα όλοι να παραμελούν τις δουλειές τους. Θα βρει ο Μίλτος και η Μελίνα τη λύση ή
θα αφήσουν να καταστραφεί η Κυψέλη;
Ένα βιβλίο για τις εκλογές, τη δημοκρατία, την αξιοκρατία και τα κριτήρια με τα οποία
επιλέγουμε τους ηγέτες μας.
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Συγγραφέας
Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.
Σπούδασε Marketing και Καλές Τέχνες στο
Georgetown University της Washington, DC όπου
αποφοίτησε το 1997. Μέχρι το 1999 φοίτησε στο
Pratt Institute στη Νέα Υόρκη σχεδιασμό́ οπτικής
επικοινωνίας και εικονογράφηση. Είναι συνέταιρος
και δημιουργική διευθύντρια σε εταιρεία οπτικής
επικοινωνίας και πρόεδρος στο αθλητικό κέντρο για
παιδιά Sunny Sports Club.
Έχει τιμηθεί με το John Peter’s Publication Award
από το Art Directors Club της Νέας Υόρκης και με τα
Διεθνή βραβεία Pentawards για τη δουλειά της.
Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο µε τίτλο Η
Στιγµούλα και ακολουθήσαν Η Στιγµούλα είναι
δυνατή́! και η σειρά Παραµύθια… αλλιώς:
Σκουφοκοκκινίτσα (στη λίστα των 10 καλυτέρων
παιδικών βιβλίων Public 2016), Δύο φορές κι έναν
καιρό ήταν η Σταχτοπούτα, Ρεβιθοκοντούλης (στη
λίστα των 10 καλύτερων παιδικών βιβλίων Public
2017) και Τι τρέχει µε τον Αϊ-Βασίλη; από τις
εκδόσεις Διόπτρα.
Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της λεύκωμα για
μαμάδες µε τίτλο Μια καρδιά, το οποίο έχει
μεταφραστεί σε δύο γλώσσες και έχει λάβει την
πρώτη θέση στην κατηγορία του στο Amazon. Tο
2018 εκδόθηκαν τα λευκώματα Μια αγκαλιά και
Μια στιγμή.
Βιβλία της έχουν µμεταφραστεί στα αγγλικά και στα
ιταλικά. Έχει μια κόρη 11 ετών.
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