
 

 

Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Σ’ 

ένα τόπο μαγικό! (Ανέβα επίπεδο) 

Ανανεώθηκε 10:18 Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019 0 Σ' ένα τόπο μαγικό! Διαβάστηκε 82 φορές 
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Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου 

Τίτλος: Ανέβα επίπεδο 

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Το «Ανέβα επίπεδο!» είναι ένα picture book το διατρέχει, σε όλα τα επίπεδα, η 

καλαισθησία. Ένα βιβλίο που σε κάθε σελίδα του ο αναγνώστης θα βρει pixels και 

λέξεις σε πλήρη αρμονία. Η εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή, με τις ψηφιδωτές 

φιγούρες θα τον μεταφέρουν αυτόματα από το χαρτί σ’ ένα περιβάλλον τυπικού video 

game, όπου κυριαρχεί το μπλε και τα καθαρά, πλακάτα χρώματα. Ο Αντώνης 

Παπαθεοδούλου, από την άλλη, θα βάλει αυτές τις φιγούρες να συνεργαστούν με ένα 

κείμενο βραχείας φόρμας για να παρασύρει τον αναγνώστη του έξω από το περιβάλλον 

που έπλασε γι’ αυτόν.  

Έτσι, μας παίρνει μακριά από την οθόνη ενός tablet ή ενός υπολογιστή, αλλά όχι με 

στόχο να μιλήσει για τον εθισμό από τα βιντεοπαιχνίδια και τον κίνδυνο που 

διατρέχουν τα παιδιά, ακόμα και στις μικρές ηλικίες. Δεν μας λέει τίποτα από τα 

προφανή κι αναμενόμενα, Απλά, μιλάς για τη δύναμη και τη φιλία, μέσα σε ένα τοπίο 

γεμάτο ήχους σαν το «πλινκ! πλινκ!» της επιτυχίας του μικρού Νίκου κάθε φορά που 

περνάει στο επόμενο επίπεδο.  

Ο ήρωας της ιστορίας αυτής είναι ο Σερ-Νικ-Ανίκητος-Υπερ-Σούπερ-Ιππότης, ο 

πανίσχυρος παίκτης του μικρού Νίκου. Ο Σερ-Νικ-Ανίκητος-Υπερ-Σούπερ-Ιππότης 

μετά από πολλές δοκιμασίες έχει καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο 99, μια μόλις ανάσα 

από το πολυπόθητο 100. Εκεί χρειάζεται να αναμετρηθεί με έναν νέο Ιπποτομαχητή 

και να πάρει μια γενναία απόφαση, αφού πρώτα αναρωτηθεί τι, τελικά, μπορεί να είναι 

πιο συναρπαστικό ακόμα κι από τη νίκη. Η απάντησή του δόθηκε μέσα από μια απλή 

ερώτηση: «Δοκιμάζουμε;» είπε απλά. 

Αυτό το απλό: «Δοκιμάζουμε;» είναι που κάνει την ανατροπή στην εξέλιξη της 

ιστορίας. Είναι το ίδιο «δοκιμάζουμε;» που πρέπει να θέτουμε καθημερινά στους 

εαυτούς μας. Αυτό το «δοκιμάζουμε;» που θα μας βρει τον τρόπο να αναμετρηθούμε 

με τις προκλήσεις της καθημερινότητας και αναπόφευκτα θα μας ανοίξει δρόμους, εκεί 

που μέχρι πριν από λίγο βλέπαμε μονάχα αδιέξοδα. 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2XFzm6r  
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