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Γράφει η Γιώτα Φώτου

Ένα ακόμα απολαυστικό βιβλίο από τη βραβευμένη σειρά με ήρωα τον Τομ Γκέιτς. Ο Τομ 
γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή τα σημεία όπου η μητέρα του κρύβει λιχουδιές και 
μπαίνει συχνά στον πειρασμό να πάρει κάποιες από αυτές κρυφά. Κι ενώ στο σπίτι 
επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει τέτοιες μικρές ζαβολιές, στο σχολείο είναι 
αποφασισμένος να συμπεριφέρεται άψογα προκειμένου να κερδίσει την κονκάρδα η οποία
θα δηλώνει πως ανακηρύχτηκε «Αστέρι της τάξης», τίτλο που προς το παρόν φέρει ο 
συμμαθητής του Μάρκους Μέλντρου.  Θα τα καταφέρει;

Με το γνωστό απίστευτο χιούμορ, τον καθημερινό σύγχρονο λόγο και τη χρήση 
γραφιστικών η Liz_Pichon, επιστρατεύει για μια ακόμα φορά τους χαρακτήρες που 
πλαισιώνουν τον κεντρικό ήρωα και μπαίνει στα προβλήματα και τις χαρές της παιδικής 
ηλικίας. Στις σελίδες του βιβλίου κάθε μικρός αναγνώστης μπορεί να βρει πτυχές του  
δικού του εαυτού και θέματα που τον απασχολούν. Οι φίλοι του Τομ, τα ξαδέρφια, οι 
γονείς,  οι γείτονες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα γνώριμη και οικουμενική κοινωνία. Παντού σε 
όλες τις χώρες οι γιαγιάδες πλέκουν για τα εγγόνια, οι παππούδες τους επιτρέπουν μικρές 
αταξίες, οι γονείς γίνονται πολλές φορές απαιτητικοί και κάποιοι συγγενείς εκνευριστικοί. 
Σ΄όλα τα σχολεία υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ των παιδιών, οι δάσκαλοι γίνονται 
αντικείμενο σάτιρας, οι μαθητές πανηγυρίζουν όταν χάνουν τα μαθήματα. 

Με περιγραφές χιουμοριστικών περιστατικών η συγγραφέας δείχνει στους μικρούς 
αναγνώστες τη χαρά της προσπάθειας ιδιαίτερα όταν αυτή στέφεται από επιτυχία, την 
ανάγκη αναγνώρισης των λαθών, τα όρια της επέμβασης σε προσωπικά θέματα, το δέσιμο



των οικογενειών, το σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους. 

Η μετάφραση της Χαράς Γιαννακοπούλου είναι άψογη.
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