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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή

Kείμενο Αντώνης Παπαθεοδούλου



Με λένε Άξελ. Κι αυτό που βλέπετε δεν είναι μουσείο ορυκτολογίας, 
είναι το γραφείο του θείου μου. Του διάσημου καθηγητή Ότ το 
Λίντενμπροκ! Σας φαίνεται δύσκολο το όνομά του; Γλωσσοδέτης; 
Πού να δείτε και τα ορυκτά της συλλογής του. Εκεί να δείτε ονόματα 
γλωσσοδέτες: κορδιερίτης, χαρζβουργίτης, αζουρίτης, μαλαχίτης, 
αμέθυστος, κεροστίλβη, ζιρκόνιο... 
Όλη μέρα σκάβει ο θείος μου και βγάζει ορυκτά με παράξενα 
ονόματα για να τα μελετήσει. 



Κι όταν δεν σκάβει στα βουνά για ορυκτά, σκάβει στα υπόγεια 
των παλιών βιβλιοπωλείων και ανακαλύπτει βιβλία 
με παράξενους τίτλους. Εκείνο το πρωί του Μαΐου του 1863 
που αρχίζει τούτη εδώ η ιστορία, μπήκε στο γραφείο φουριόζος.
–Αγαπητέ μου Άξελ! Ξέρεις τι ανακάλυψα;
Ιδέα δεν είχα για τη νέα ανακάλυψη του θείου μου. 
Ήμουν σίγουρος όμως ότι κάποιο παράξενο όνομα θα είχε... 
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                 είπα και έκανα να πιάσω με προσοχή το βιβλίο στα χέρια μου, 

όταν έξαφνα μέσα από τις σελίδες του γλίστρησε ένα μικρό κομματάκι χαρτί 

διπλωμένο στα τέσσερα. Ήταν ένα                                     , που έβαλε εμένα 

και τον θείο μου, τον διάσημο καθηγητή ορυκτολογίας Ότ το Λίντενμπροκ, 

σε μεγάλες περιπέτειες.  Ανοίξτε κι εσείς το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια 

σας και σίγουρα θα σας βάλει σε περιπέτειες… περιπέτειες που θα σας 

ταξιδέψουν ως το κέντρο της Γης!  


