Εκατοντάδες παιδιά έσπευσαν να τον συναντήσουν
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Εκτύπωση

Ο συγγραφέας της bestseller παιδικής σειράς βιβλίων «Το
Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα» βρέθηκε στην Αθήνα για μία
μοναδική συνάντηση με τους μικρούς του φίλους
Το αδιαχώρητο επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στις εκδόσεις
Ψυχογιός στην Εμμανουήλ Μπενάκη εξαιτίας ενός πολύ εκλεκτού
καλεσμένου. Ο λόγος για τον Τζεφ Κίνι, τον συγγραφέα της bestseller
παιδικής σειράς βιβλίων «Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα» που
επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα για να γνωρίσει και τους εδώ
φίλους του.
Εκατοντάδες παιδιά με τους γονείς τους έσπευσαν να γνωρίσουν από
κοντά τον αγαπημένο τους συγγραφέα, να φωτογραφηθούν μαζί του και
πάρουν την υπογραφή του στα αγαπημένα βιβλία της σειράς.

Η ουρά για την υπογραφή των βιβλίων έφτανε ως την οδό
Πανεπιστημίου, όλοι όμως περίμεναν υπομονετικά καθ' ότι... Τζεφ Κίνι
είναι αυτός!
Ο Κίνι έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Time ένας από τους
ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Η επίσκεψη του
συγγραφέα έγινε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του με αφορμή
την έκδοση του 10ου βιβλίου της σειράς, και η Αθήνα υπήρξε μια από τις
15 πόλεις που θα επισκεφθεί συνολικά. Στις επισκέψεις του αυτές ο
δημοφιλής συγγραφέας θα ακολουθείται από κινηματογραφικό συνεργείο
για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί μέσα από μια
δυναμική πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων. Υποσχέθηκε μάλιστα να
επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς δήλωσε ενθουσιασμένος από την πρώτη
του επίσκεψη στη χώρα μας.
Το πάρτι που διοργανώθηκε προς τιμήν του από τις Εκδόσεις Ψυχογιός
περιελάμβανε μουσική, καρικατουρίστες, σκετς με τον Σπασίκλα και
δώρα για τους μικρούς αναγνώστες που παρευρέθηκαν.
Με την έκδοση του 10ου βιβλίου της σειράς του Σπασίκλα, τα αντίτυπα
που θα έχουν τυπωθεί παγκοσμίως θα ξεπεράσουν συνολικά τα
164.000.000. Στην Ελλάδα, που αποτελεί μια από τις πρώτες χώρες στις
οποίες μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε η σειρά από τις Εκδόσεις
Ψυχογιός για πρώτη φορά το 2008, υπάρχουν χιλιάδες φανατικοί
θαυμαστές του Σπασίκλα, ενώ κάθε νέο βιβλίο που κυκλοφορεί
παραμένει για πολλές εβδομάδες στις λίστες με τα ευπώλητα.
Χαμός στις εκδόσεις Ψυχογιός στην Εμμανουήλ Μπενάκη

Ο Τζεφ Κίνι στην Ακρόπολη

