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Γράφει η Φωτεινή Βασιλείου
Ένα φανταστικό ταξίδι ξεκινά. Ένα ταξίδι στον κόσμο της φαντασίας, στον κόσμο τον
υπαρκτό αλλά και στον κόσμο τον μέχρι τώρα ανεξερεύνητο. Πόσο καλά γνωρίζουμε άραγε
τον πλανήτη που κατοικούμε; Τους συγκάτοικους και τους προγόνους μας; Τις υπόλοιπες
μορφές ζωής του πλανήτη μας; Το ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό βασίλειο;
Μάιος του 1863 και ούτε ο καθηγητής Όττο Λίντενμπροκ, ούτε ο ανιψιός του Άξελ
γνωρίζουν πως εκείνο το πρωί πρόκειται να κάνουν μια σπουδαία ανακάλυψη που με
αλυσιδωτό τρόπο θα τους οδηγήσει σε άλλες πολύ μεγαλύτερες και σπουδαιότερες
ανακαλύψεις και σε έναν προορισμό που μοιάζει αδύνατο να φτάσει ο άνθρωπος. Το
κέντρο της γης! Πόσα μυστικά άραγε κρύβονται στον πυρήνα του θαυμαστού πλανήτη μας;
Κι αν κάποιος τελικά κατορθώσει να φτάσει ως εκεί υπάρχει τρόπος να επιστρέψει; Κι αν
ναι… επιστρέφει πίσω ο ίδιος ή εκατομμύρια έτη σοφότερος;
Ανοίγοντας αυτό το βιβλίο από το εσώφυλλο και μόνο καταλαβαίνεις πως δεν μοιάζει με
κανένα άλλο. Γιατί με το που το ανοίγεις σε κάνει να θες να μην αφήσεις ούτε μια γωνιά του
ανεξερεύνητη όπως ακριβώς κάνουν και οι ήρωές του. Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο μιας
σειράς αφιερωμένης στον Ιούλιο Βερν και προσαρμοσμένης για παιδιά πρωτοσχολικής
ηλικίας. Τόσο ο συγγραφέας με την απλή, κατανοητή και ταυτόχρονα έξυπνη και
ευρυματική γραφή του όσο και οι εξαιρετικές εικόνες της ευφάνταστης εικονογράφου
καταφέρνουν όχι απλά να ταξιδέψουν τον αναγνώστη αλλά να τον κάνουν να γατζωθεί με
αγωνία από κάθε σελίδα του, άλλοτε επειδή νιώθει να κατεβαίνει με σχοινί σε ένα ηφαίστειο

κι άλλοτε επειδή κύματα προϊστοτρικών τεράτων κουνούν τη σχεδία του. Κι επειδή αυτό το
βιβλίο εκτός από τη χαρά της ανάγνωσης, εκτός από το ότι γεννά και τρέφει τη φαντασία,
προσφέρει και αρκετή εγκυκλοπαιδική γνώση θα κλείσω αυτή την βιβλιοπαρουσίαση με
έναν αρκετά γνώριμο τρόπο. Μια πολυτελής και προσεγμένη έκδοση, η σειρά βιβλίων
«Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν» που δεν πρέπει να λείπει από καμιά
παιδική βιβλιοθήκη!
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