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της Μαρίας Σούμπερτ 

Ο λύκος Ζαχαρίας είναι μεγάλος θαυμαστής του διαστήματος. Κάθε βράδυ κοιτάζει 

τους πλανήτες και φανταζόταν να επικοινωνεί με τους περίεργους εξωγήινους, 

στέλνοντάς τους συνεχώς μηνύματα. Και παρ’ ότι οι φίλοι του τον αποθαρρύνουν 

από το να ελπίζει, εκείνος αποδεικνύεται πως έχει δίκιο. Οι εξωγήινοι όχι απλώς 

υπάρχουν, χρειάζονται και την βοήθειά του για να κάνουν πάλι τον ουφοβασιλιά τους 

χαρούμενο.  

Α, ναι. Οι εξωγήινοι είναι σαν λύκοι. Ουφολύκο. 

Θα πάει μαζί τους ο Ζαχαρίας; Θα αποτολμήσει το ταξίδι στο άγνωστο;  

Οι Orianne Lallemand και Eleonore Thuillier γράφουν και εικονογραφούν ένα 

βιβλίο που διαπραγματεύεται την αναζήτηση της περιπέτειας και την υπερνίκηση του 

φόβου για το άγνωστο. Γιατί ο Ζαχαρίας θα δεχτεί να ταξιδέψει μαζί τους, αφού από 

http://www.theathinai.com/tauepsilonchinuepsilonsigma--piomicronlambdaiotatauiotasigmamuomicronsigma/7503993


εκείνον εξαρτάται η σωτηρία των Ουφολύκων. Συγκεκριμένα είναι ο μόνος σε 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ το σύμπαν που μπορεί να βοηθήσει. 

            

Περιπέτεια και μοναδικότητα, λοιπόν, ο μαγικός συνδυασμός που μαζί με την 

περιέργεια έχουν οδηγήσει στις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του κόσμου. 

            

Ταξιδεύοντας στο ηλιακό μας σύστημα χωράει και το εκπαιδευτικό στοιχείο, με τους 

πλανήτες να ονοματίζονται και να τοποθετούνται στον «χάρτη» του ουρανού. Όταν 

όμως φτάσουν στην άκρη του, θα μπουν στην μαύρη τρύπα και θα βγουν στην απέναντι 

πλευρά, όπου όλα ονοματίζονται σαν παιχνίδια: πλανήτης Πυροτέχνημα, Τσουλήθρα, 

Κούνια. Ακόμα και η μεγάλη απειλή, το ουφοχτάποδο, δεν είναι παρά ένα 

παιχνιδιάρικο πλάσμα, όπως και η μοναδική λύση στο πρόβλημα του ουφοβασιλιά: 

πρέπει πάλι να βρει τη χαρά του και να γελάσει. Εκεί μπορεί να βοηθήσει ο Ζαχαρίας. 

Γιατί είναι αστείος. Όχι επειδή το προσπαθεί, αλλά επειδή απλώς τυχαίνει. 

            

Δύο κόσμοι λοιπόν, ένας ορθολογικός και συγκεκριμένος που εκφράζεται στα λόγια 

της κουκουβάγιας πως δεν υπάρχει άλλη ζωή στο σύμπαν και ο παιχνιδιάρικος κόσμος 

των ουφολύκων. Όπως διαχωρίζεται και ο κόσμος των ενηλίκων από τον κόσμο των 

παιδιών. Που θα επιλέξει τελικά να μείνει ο Ζαχαρίας; 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/UFUSxr  

https://goo.gl/UFUSxr

