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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Ήμουν, που λέτε, πάνω στην άκρη της σανίδας και με περίμενε σίγουρος θάνατος, όταν 
ξαφνικά μια σκοινένα σκάλα ακούμπησε τον ώμο μου και άκουσα μια βαθιά και βροντερή 
φωνή να μου λέει "ΓΡΗΓΟΡΑ! ΑΝΕΒΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ"»

Ανακαλύψτε πόσο περίεργα μπορούν να γίνουν τα πράγματα σ’ αυτό το ξεκαρδιστικό 
μυθιστόρημα όταν το ταξίδι στον χρόνο μπλέκεται με τα δημητριακά για πρωινό!

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ:

Αν ψάχνετε ένα βιβλίο γεμάτο περιπέτειες και ανατροπές τότε αυτό το βιβλίο σίγουρα θα 
σας συναρπάσει! Πρωταγωνιστής όχι κάποιο παιδί, όχι κάποιο ζωάκι, αλλά ένας 
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μπαμπάς... Ένας μπαμπάς που στο δρόμο του για να αγοράσει γάλα για το πρωινό θα 
περάσει τις πιο απίθανες περιπέτειες! Ή μήπως όχι; Φανταστικά πλάσματα απίθανες 
αποδράσεις και συναντήσεις ένα ταξίδι στο χωροχρόνο και... μέσα σ' όλα το γάλα που 
πρέπει να φτάσει στα παιδιά για το πρωινό τους. Θα πιστέψουν άραγε την απίστευτη 
ιστορία που θα τους διηγηθεί ο μπαμπάς τους όταν επιστρέψει στο σπίτι; Γιατί πραγματικά 
φαντάζει τρομερή!

Το κείμενο γεμάτο φαντασία και ανατροπές, με τη μια περιπέτεια να διαδέχεται την άλλη 
κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του μικρού αναγνώστη μέχρι την τελευταία του σελίδα! 
Εξωγήινα πλάσματα, πειρατές του 18ου αιώνα, ένα δεινόσαυρο πάνω σε αερόστατο, έναν 
ηφαιστιακό θεό και περίεργους βγουικόλακες (ναι ναι καλά διαβάσατε βγουικόλακες), 
μερικά πόνι, ίσως  και πιράνχας...ή μήπως όχι πιράνχας; Κι ένας μπαμπάς που περνάει 
πολλά, μα πάρα πολλά στο δρόμο του για το σπίτι και προκειμένου να φέρει το 
πολυπόθητο γάλα στα δυο παιδιά του!

Τώρα αν όλα αυτά που θα διαβάσετε είναι αλήθεια ή παραμύθια... αυτό το αφήνουμε στη 
διακριτική ευχέρεια κάθε μικρού αναγνώστη να το αποφασίσει!

Η εικονογράφηση του βιβλίου ευφάνταστη, ανατρεπτική "ξεκλειδώνει" την παιδική 
φαντασία χωρίς όμως να δίνει όλες τις λεπτομέρειες, με σκίτσα που θυμίζουν κόμικ.

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να φτιάξουμε κι εμείς μια δική μας φανταστική περιπετειώδη ιστορία

Να φανταστούμε κι άλλες περιπέτειες που μπορεί να πέρασε ο μπαμπάς

Να ζωγραφίσουμε όλα τα φανταστικά πλάσματα που συναντούμε στο βιβλίο

Να ζωγραφίσουμε τη αγαπημένο μας σημείο της ιστορίας

Να διηγηθούμε μια απίστευτη ιστορία που συνέβη στο δικό μας μπαμπά

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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