
 

«Πώς έγινα αστέρι στην ανάγνωση»  

 

Μια ευαίσθητη ιστορία για τη δύναμη της επιμονής και της υπομονής 
Την τρυφερή ιστορία της μικρής Μαντλίν αφηγείται το βιβλίο «Πώς έγινα αστέρι στην 

ανάγνωση», σε κείμενο και εικονογράφηση της Lisa Papp, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. 

 

Στην Μαντλίν δεν αρέσει καθόλου να διαβάζει δυνατά. Είναι που δεν μπορεί να βρει τις 

λέξεις ή νιώθει πως οι προτάσεις κολλάνε μες στο στόμα της και δεν μπορούν να βγουν. Η 

κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν αντιλαμβάνεται πως κάποιος συμμαθητής της 

χασκογελά όταν κάνει λάθος. Παρόλο που θέλει όσο τίποτα άλλο να λάβει ένα αστέρι από 

τη δασκάλα της, εξακολουθεί να παίρνει αυτοκόλλητες καρδιές με το μήνυμα 

«Προσπάθησε κι άλλο». Η Μαντλίν ξέρει πως τα αστέρια είναι για όσους διαβάζουν καλά. 

Ωστόσο, τα αστέρια είναι και για να κάνει ευχές – και η δική της είναι να πάρει ένα αστέρι 

όλο δικό της. Εκείνο που δεν περιμένει με τίποτα η Μαντλίν είναι πως η ευχή της μπορεί να 

γίνει πραγματικότητα όταν γνωρίσει τη σκυλίτσα Μπόνι και αρχίσει να της διαβάζει 

δυνατά! 

http://www.epbooks.gr/product/101700/%CF%80%CF%89%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.epbooks.gr/product/101700/%CF%80%CF%89%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


 

 

Το «Πώς έγινα αστέρι στην ανάγνωση» είναι μια ευαίσθητη ιστορία για τη δύναμη της 

επιμονής και της υπομονής. Η Lisa Papp δημιούργησε μια ηρωίδα με την οποία μπορούν 

εύκολα να ταυτιστούν οι μικροί αναγνώστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθήματα, 

ενώ η εικονογράφησή της ενισχύει τη γλυκιά αίσθηση που δημιουργεί το κείμενο. 

 

Η Μαντλίν και η Μπόνι αποδεικνύουν με την ιστορία τους πως με συνεχή προσπάθεια και 

ενθάρρυνση, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο! 

 

 

Η συγγραφέας – εικονογράφος 

Η Lisa Papp ζει με τον σύζυγό της και τις τρεις γάτες τους. Σπούδασε στο DuCret School of 

Art. Πριν από αυτό, παρακολούθησε για έναν χρόνο μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της 

Αϊόβα, που βρισκόταν πιο κοντά στο σπίτι της στην Ομάχα. Η Lisa λατρεύει τις βιογραφίες. 

Πιστεύει πως η ζωή του καθενός είναι μαγευτική, εάν παρουσιαστεί σωστά. Και κάθε ζωή 

αξίζει μια ιστορία, είτε πρόκειται για ένα μπουμπούκι λουλουδιού, το ποντίκι του αχυρώνα 

ή έναν βασιλιά. Αισθάνεται πολύ τυχερή που δουλεύει σε ένα τόσο δημιουργικό πεδίο. 

Έτσι, κάνει σχέδια να συνεχίζει να μαθαίνει, να δημιουργεί και, με λίγη τύχη, να μοιράζεται 

τα υπέροχα σχέδιά της. 

https://www.protothema.gr/paidi/article/787985/pos-egina-asteri-stin-anagnosi 

 

https://www.protothema.gr/paidi/article/787985/pos-egina-asteri-stin-anagnosi

