
 

ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΟΜΑ: 

ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΦΟΒΟΥ  

20/02/2018 

 

ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου /συγγραφέας-εκπαιδευτικός 

/ ardjanidou.psichogios.gr 

Αρσέν και Φαντομά,Κυριάκος Αθανασιάδης-Κίκα Τσιλιγγερίδου, εικόνες Ναταλία 

Καπατσούλια, εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Μπορεί μια γάτα και ένας σκύλος που ζουν κάτω από την ίδια στέγη να 

αποκαλούνται αδέρφια; 

http://www.epbooks.gr/author/2072/%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://www.thinkfree.gr/


Από ότι φαίνεται μπορούν, έτσι τουλάχιστον μας συστήνονται ο σκύλος Αρσέν και 

η γάτα Φαντομά. 

Και οι δυο τους δηλώνουν οι καλύτεροι ντεντέκτιβ που νοιάζονται για το καλό της 

κοινότητας των ζώων που ζουν στην ίδια γειτονιά. Όμως σαν φτάνει ο μοχθηρός , 

ο Τσουμπάκα, το μπουλντόγκ η αμφισβήτηση, ο φόβος φουντώνουν, ενώ τα 

πράγματα ανατρέπονται όταν απαγάγουν την Φεράντε, τον παπαγάλο. 

Μια απίστευτη περιπέτεια, με γρήγορες σκηνές και έξυπνους διαλόγους στήνουν 

οι δυο συγγραφείς Κ.Αθανασιάδης και Κ. Τσιλιγγερίδου. Μια περιπέτεια, όπου ο 

κόσμος των ζώων και οι συμπεριφορές δεν απέχει και πολύ από το δικό μας. Μια 

περιπέτεια όπου το νιάσιμο για τον άλλον και η προσφορά υπερισχύει του κακού, 

του φόβου και της υποταγής. Μια περιπέτεια που όπως μας γράφουν και οι δυο 

συγγραφείς δεν σταματά με αυτό το βιβλίο, αλλά θα συνεχιστεί. 

Μια ιστορία που σε κρατά μέχρι τέλους και είναι σίγουρο πως οι μικροί αναγνώστες 

θα αγαπήσουν. 

Οι  όμορφες, ασπρόμαυρες εικόνες είναι της Ναταλίας Καπατσούλιας. 

Ο σπουδαίος ιδιωτικός ντετέκτιβ Αρσέν και η αδελφή του, η Φαντομά, βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους: Ο νεοφερμένος 

σκύλος της γειτονιάς διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι είναι καλύτερος ντετέκτιβ από 

αυτούς και απειλεί να βάλει λουκέτο στο Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότατων 

Ερευνών, στέλνοντας τα θρυλικά αδέλφια ολοταχώς στο ταμείο ανεργίας. Στο 

μεταξύ, η μυστηριώδης απαγωγή της Φεράντε, του παπαγάλου του τυροπιτάδικου, 

περιπλέκει τα πράγματα και δυσκολεύει την υπόθεση! Ποιος είναι ο ένοχος; Θα 

μπορέσει άραγε ο Αρσέν να τον ανακαλύψει; Σκέψου, Αρσέν! Βάλε τα δυνατά σου!  

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! 

http://www.thinkfree.gr/arsen-fantoma-ardjanidou-ekdoseis-

papadopoulos/?doing_wp_cron=1519216826.1782290935516357421875 
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