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Επιτέλους! Ήρθε και στο σπίτι μας και από την ημέρα που έφτασε δεν λέμε να τον 
αποχωριστούμε!!!

Ο λόγος για τον Ροβήρο τον κατακτητή τον καπετάνιο των ουρανών, το τελευταίο βιβλίο του 
Αντώνη Παπαθεοδούλου, της πολύ αγαπημένης μας σειράς "Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του 
Ιουλίου Βερν" από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Είμαστε στο 1880. Ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη κατακτήσει τον ουρανό. Κι όμως όλοι τον κοιτούν 
με απορία. Γιατί παράξενα πράγματα συμβαίνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Πάνω από 
πόλεις και χωριά εμφανίζονται περίεργα σημάδια, τα οποία όμως εξαφανίζονται σε μια στιγμή. Και 
σα να μην έφταναν όλα αυτά, πάνω στα πιο ψηλά σημεία του κόσμου, στον Πύργο του Άιφελ, στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας, στην Πυραμίδα της Γκίζας... κυματίζει μια σημαία. Τι να συμβαίνει άραγε;
Ποιος έφτασε ως εκεί για να τις βάλει; Ούτε οι μηχανικοί δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν 
οχήματα που να πετούν για να φτάσουν τόσο ψηλά. Άσε που οι άνθρωποι είναι διχασμένοι. Άλλοι 
λένε πως τον ουρανό θα τον κατακτήσουμε με μηχανές, βαρύτερες από τον αέρα και κάποιοι άλλοι 
λένε πως χρειαζόμαστε οχήματα πιο ελαφριά από τον αέρα και φτιάχνουν αερόστατα. Κανείς όμως 
δεν τα έχει καταφέρει. Κανείς, εκτός από τον Ροβήρο!

Το τέταρτο βιβλίο της σειράς "Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν" φαίνεται πως έχει 
ήδη κερδίσει και την πρωτιά στην καρδιά μας. "Ξεπέρασε το τέλειο!" σχολίασε ο Άρης όταν το 
διάβασε και μάλιστα για πρώτη φορά μόνος του! Στην κυριολεξία χώθηκε στο βιβλίο και έχασε για 
λίγη ώρα κάθε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το περιμέναμε πώς και πώς είναι η αλήθεια! Γιατί, πριν καν κυκλοφορήσει, είχαμε την χαρά και την
τιμή να ακούσουμε πρώτοι την ιστορία του Ροβήρου και μάλιστα να μας την διαβάσει ο ίδιος ο 
Αντώνης Παπαθεοδούλου απευθείας από τον υπολογιστή του!

 Στις 23 Απριλίου, Ημέρα Βιβλίου, βρεθήκαμε στο βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Παπαδόπουλος 
(Μασσαλίας 14, Αθήνα) για να διαβάσουμε παρέα με τον Αντώνη το βιβλίο "Τι κάνει νιάου νιάου 
στα κεραμίδια". Φαίνεται όμως πως ο Ροβήρος βιαζόταν να γνωρίσει τους μικρούς του φίλους και 
το πρόγραμμα ανατράπηκε ευχάριστα. Ο Άρης μου έριχνε κλεφτές ματιές και έβλεπα την χαρά στο 
βλέμμα του. Δεν είναι και λίγο να σου διαβάζει ο αγαπημένος σου συγγραφέας το καινούριο του 
βιβλίο πριν αυτό κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία!

"Ο Ροβήρος ο κατακτητής ή ο καπετάνιος των ουρανών", ένα από τα πιο γνωστά έργα του 
μεγάλου οραματιστή Ιούλιου Βερν, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για μικρά παιδιά. Η εικονογράφηση 
της Ίριδας Σαμαρτζή, συμπληρώνει την ιστορία και γίνεται για μια ακόμη φορά αναπόσπαστο 
κομμάτι της πλοκής. Προσέξτε τις λεπτομέρειες! Ίσως χρειαστεί να τις αναζητήσετε λίγο πιο 
προσεκτικά, γιατί δυστυχώς το μάτι του ενήλικα χάνει την ικανότητα να εστιάζει στα σωστά 
σημεία... Η γραφή της εικονογράφου καταφέρνει να μας ταξιδέψει και αποδίδει με τον καλύτερο 
τρόπο το πνεύμα και τις σκέψεις του συγγραφέα.

Το κείμενο του Παπαθεοδούλου, ευκολονόητο και ευρηματικό, είναι ιδανικό για παιδιά 5+ ετών 
(προσωπική μου εκτίμηση η ηλικία). Πατήστε εδώ για να διαβάσετε δωρεάν το πρώτο κεφάλαιο 
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του βιβλίου. Αν θέλετε να βρείτε και άλλα βιβλία του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Παπαδόπουλος, από όπου μπορείτε να τα αγοράσετε
και online.

Αν δεν έχετε ακόμη διαβάσει τα βιβλία της σειράς "Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου 
Βερν"... δεν ξέρετε τι χάνετε! Θεωρώ πως είναι από τα πιο καλαίσθητα και προσεγμένα παιδικά 
βιβλία που κυκλοφορούν. Είναι πολύ σημαντικό τα μικρά παιδιά να έχουν την ευκαιρία να 
διαβάζουν περισσότερα τέτοια βιβλία. Βιβλία που τιμούν έναν μεγάλο συγγραφέα, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα την ιστορία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή και από τις μικρότερες
ηλικίες. Βιβλία που σέβονται τον αναγνώστη!

Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς προς όλους όσους έβαλαν το χεράκι τους για να εκδοθεί ο Ροβήρος 
και να φτάσει στην βιβλιοθήκη μας. Ο οποίος βέβαια δεν έμεινε εκεί, γιατί έχει ήδη ταξιδέψει στον 
Μεσσηνιακό κάμπο...

 και έχει κάνει και το πρώτο του μπάνιο!

Νομίζω πως ο καπετάνιος των ουρανών ετοιμάζεται να κατακτήσει το καλοκαίρι μας!

Καλοτάξιδο το βιβλίο σας Αντώνη και Ίριδα!!!!
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