
Με μερικά βιβλία δεν έχω καθόλου υπομονή. Δεν μπορώ να περιμένω να πάω σπίτι και να τα 
διαβάσουμε το βράδυ με τη Χριστίνα. Ανυπομονώ σας μικρό παιδί να τα διαβάσω και έτσι καταλήγω
να τα διαβάζω μόνη μου στο Μετρό ή στο γραφείο. Το ίδιο συνέβη χθες με δύο νέα βιβλία των 
Εκδόσεων Παπαδόπουλος.
Σήμερα όμως θα σου μιλήσω για το ένα από τα δύο, αφού μου αρέσουν τόσο πολύ, που θεωρώ ότι 
το καθένα αξίζει το δικό του post. 
Ξεκινάω λοιπόν με το βιβλίο«Το Άπειρο και εγώ»:

Το κείμενο είναι της Kate Hosford και η εικονογράφηση της
Gabi Swiatkowska. Η ιστορία του έχει να κάνει με την 
οχτάχρονη Φοίβη, η οποία ένα βράδυ έχει χαλαρώσει στο 
γρασίδι του κήπου της και όπως χαζεύει τα αστέρια στον 
ουρανό, συνειδητοποιεί πως ο αριθμός τους είναι άπειρος.
Και κάπως έτσι ξεκινάει η περιπέτεια της Φοίβης, 
προκειμένου να ανακαλύψει τι είναι τελικά το «άπειρο». 

Θα αναρωτηθεί αρκετά, θα μπερδευτεί και θα βιώσει 
ανάμεικτα συναισθήματα, πριν καταφέρει τελικά να βρει 
τον ορισμό που ταιριάζει περισσότερο σε εκείνη. Γιατί 
τελικά όλα στη ζωή μας έχουν να κάνουν με το πως 
βλέπουμε εμείς τα πράγματα, αλλά και με το  ποιους 
ανθρώπους επιλέγουμε για να κάνουμε αυτό το μεγάλο 
ταξίδι της ζωής. Και το άπειρο, επίσης, είναι φορές που 
βρίσκεται τόσο κοντά με το «για πάντα», αρκεί η καρδιά 
σου να είναι ανοικτή 

Το κείμενο της Kate Hosford είναι αρκετά τρυφερό και 
όμορφο, κατάλληλο θεωρώ για όλες τις ηλικίες. Αυτό όμως
που εμένα με γοητεύσε ένα τσικ περισσότερο από το 
κείμενο είναι η εικονογράφηση της Gabi Swiatkowska.  



Πρωτότυπη, ρετρό και αρκετά επηρεασμένη από το ρεαλισμό της φλαμανδικής σχολής, η 
εικονογράφος παίζει με τα χρώματα, τα επίπεδα, τις υφές, τα σύμβολα και τους αριθμούς, 
προκειμένου όχι μόνο να απεικονίσει το φανταστικό κόσμο της Φοίβης, αλλά να καταφέρει να μας 
βάλει και εμάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

Με κάτι τέτοια βιβλία λοιπόν, σκέφτομαι συχνά ότι ακόμα και όταν η Χριστίνα μεγαλώσει και 
σταματήσει να διαβάζει παιδικά βιβλία, εγώ θα προσπαθώ να φτάσω στο άπειρο της παιδικής 
λογοτεχνίας, συνεχίζοντας να διαβάζω και να αγαπώ τέτοια ωραία παιδικά βιβλία.

https://christinamyprincess.wordpress.com/2018/04/03/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE
%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE
%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-
%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE
%B5/


