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Γράφει ο

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό χωριό ξεχασμένο από την τύχη και τον χρόνο, ζούσε
ο Ερμής, ένας θαρραλέος, δραστήριος και διαβαστερός νεαρός αλλά και ασύγκριτος
ψεύτης. Ξεσήκωνε ιστορίες από τα άπειρα βιβλία που διάβαζε κι έφτιαχνε τις δικές του
φανταστικές ιστορίες με τις οποίες ξεγελούσε όλους τους συγχωριανούς του. Φανταστείτε
ότι είχε καταφέρει να παίρνει χρήματα και να τους πείθει για τα πιο παράξενα και αστεία
πράγματα. Ο κουρέας έβαλε σαν κεσέ μια γλάστρα τριανταφυλλιάς στο κεφάλι του για να
βγάλει μαλλιά, ο φούρναρης άρχισε να τρώει μυρμήγκια για να χάσει την κοιλιά του κι ο
ράφτης έπιασε κουβέντα με ένα…φάντασμα. Όλους τους ξεγελούσε ο μικρός Ερμής και
παρόλο που τον είχαν άχτι και έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους για να τις…
αρπάξει, κατά έναν απίστευτο τρόπο, όχι μόνο τη γλίτωνε κάθε φορά αλλά έφευγε και με
λεφτά στην τσέπη.

Μα τώρα τα πράγματα ζορίσανε. Γιατί ο Ερμής, περπατώντας στο δάσος, βρίσκει στη
βάση μιας βελανιδιάς μια τιάρα, μια ζώνη κι ένα μαντίλι της Νεράιδας του Δάσους, ο,τι
δηλαδή είχε υποσχεθεί στον κουρέα, το φούρναρη και το ράφτη. Τους τα παραδίδει, τους
ζητεί να τα δοκιμάσουν το βράδυ, όταν δηλαδή θα είναι ασφαλής, κάπου μακριά αλλά τα
πράγματα παίρνουν διαφορετιή τροπή. Γιατί η Νεράιδα του Δάσους υπάρχει και…
παραϋπάρχει, εμφανίζεται και ζητεί από τον Ερμή τα τρία αντικείμενά της. Κι όταν αυτός
συνεχίζει το προσφιλές του χόμπι, τα ψέματα, η Νεράιδα φέρνει τα πάνω…κάτω και ίσως
και πιο κάτω…

Το νέο βιβλίο του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη είναι μια εξαιρετικά καλοφτιαγμένη
περιπέτεια φαντασίας. Ωραίος λόγος, όμορφες προτάσεις που χτυπούν η μία την πόρτα
της επόμενης, δεκάδες τα αστεία (και μάλιστα διόλου φτηνά και εκβιαστικά) και χαριτωμένοι
οι 4 ήρωες (Ερμής, κουρέας, φούρναρης, ράφτης) σε τραβούν να ανακαλύψεις το μήνυμα
των συγγραφέων. Όχι, όμως! Δε βρήκα κανένα διατυπωμένο μήνυμα. Βρήκα χιούμορ και
ψυχαγωγία άφθονη κατά την ανάγνωση και ανακάλυψα ένα δικό μου μήνυμα: το ψέμα έχει
κοντά ποδάρια. Ουπς! Αυτό είναι ξένο και παλιό! Ναι, αλλά αυτή διόλου φτηνά και εκβιαστικά) και χαριτ

