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ΝΤΕΪβΙΝΤ ΡόΜΠΕΡΤςΝΤΕΪβΙΝΤ ΡόΜΠΕΡΤςΗ ιστορία αυτή μιλάει για τη Ρόζι Ριβίαρ, τη νέα

που ονειρευόταν να γίνει μηχανικός σπουδαία.

Εκεί που κάποιοι άνθρωποι βλέπουν σκουπίδια, η Ρόζι 
βλέπει έμπνευση. Τις νύχτες που βρίσκεται μόνη, στη σοφίτα 
της, η ντροπαλή Ρόζι φτιάχνει σπουδαίες κατασκευές από 
μικροπράγματα. Αυτόματους πωλητές χοτ ντογκ, παντελόνια 
γεμάτα αέριο ήλιο, καπέλα από τυρί που διώχνουν τους 
πύθωνες: τα μαραφέτια της Ρόζι θα προκαλούσαν κατάπληξη 
– αν άφηνε τους ανθρώπους να τα δουν. Αλλά τα κρύβει κάτω 
από το κρεβάτι της επειδή φοβάται την αποτυχία. Μέχρι που 
έρχεται επίσκεψη η θεία της η Ρόουζ, η οποία της δείχνει 
ότι μια πανωλεθρία δεν αποτελεί λόγο για να αποθαρρυνθείς· 
αντίθετα, είναι λόγος για να γιορτάσεις.

Η Άντρια Μπέιτι και ο Ντέιβιντ Ρόμπερτς σκαρφίστηκαν 
μια συναρπαστική, πανέξυπνη ιστορία, που μιλάει 
για την επιμονή με την οποία πρέπει να κυνηγάμε 
τα όνειρά μας.
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* Η εικονογράφηση με μεικτή τεχνική, 

διανθισμένη με κωμικές πινελιές […] 

προσδίδει ανάλαφρη ατμόσφαιρα  

στην ιστορία και υπογραμμίζει  

τη δημιουργικότητα της Ρόζι  

σε κάθε σελίδα.

PUBLISHERS WEEKLY

* Το ΡόΖΙ ΡΙβΙΑΡ, Η ΜΗΧΑΝΙΚός είναι 

ένα βιβλίο που τα παιδιά δε θα ξεχάσουν 

ποτέ· ακόμα και ως φοιτητές 

στο πανεπιστήμιο, θα επιστρέφουν 

στο βιβλιοπωλείο, στη βιβλιοθήκη

 ή στο σπίτι των γονιών τους, 

για να το διαβάσουν ξανά.
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Η Άντρια Μπέιτι σπούδασε βιο-

λογία και πληροφορική, και εργάστηκε 

αρκετά χρόνια στη βιομηχανία υπολογι-

στών. Ωστόσο,  η αγάπη της για την παιδι-

κή λογοτεχνία την οδήγησε στη συγγραφή 

εικονογραφημένων βιβλίων και μυθι-

στορημάτων για παιδιά, τα οποία γνώρι-

σαν τεράστια επιτυχία – ανάμεσά τους, 

τα μπεστ σέλερ Ίγκι Πεκ, ο αρχιτέκτονας· 

Ρόζι Ριβίαρ, η μηχανικός· και Έιντα Τουίστ, 

η επιστήμονας. Ζει με την οικογένειά της 

έξω από το ςικάγο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της: 

www.andreabeaty.com

ό Ντέιβιντ Ρόμπερτς έχει ασχο-

ληθεί με πλήθος ενδιαφέρουσες δουλειές, 

όπως λούσιμο μαλλιών, τηγάνισμα αυγών, 

γέμισμα ραφιών και σχεδιασμό καπέλων. 

Έχει εικονογραφήσει πολλά σπουδαία παι-

δικά βιβλία. Ζει στο Λονδίνο, όπου, όταν δε 

σχεδιάζει, του αρέσει να φτιάχνει καπέλα.

New York 
Times 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΖΙ ΡΙΒΙΑΡ, ΤΗ ΝΕΑ 

που ονειρευόταν να γίνει μηχανικός σπουδαία.

Στο Μπλου Ρίβερ Κρικ, στης Λίλα Γκριρ την τάξη,

η Ρόζι καθόταν ντροπαλή και λέξη δεν τολμούσε να πετάξει.
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Αλλ’ όταν δεν την έβλεπε κανείς, στα σκουπίδια έψαχνε, κοιτούσε,

θησαυρούς για το εργαστήριο μηχανικής αναζητούσε.

Και πολύ αργά τη νύχτα, η Ρόζι τα μανίκια ανέβαζε

και στην κρυψώνα της χωμένη εφευρέσεις κατασκεύαζε.
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