
Μπορεί ένα απλό κλαδάκι να γίνει ο πιστός σύντροφος στη ζωή και το παιχνίδι ενός μικρού

παιδιού; Με πόσους διαφορετικούς τρόπους είναι, άραγε, δυνατόν ένα ευτελές αντικείμενο

σαν και αυτό, να συνεχίσει να βοηθά τον ίδιο άνθρωπο για πάντα; Η Άλισον
Φαλκονάκη υπογράφει ένα ποιητικό παραμύθι, και ταυτόχρονα οδηγό φιλίας, που

διαβάζοντάς το κανείς δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει πόσο συγκινητικό είναι! Ένα άψυχο

αντικείμενο αποκτά όνομα και υπόσταση, αποτελώντας παντοτινό φίλο και συνεργό σε κάθε

βήμα της ζωής του ήρωα ενός και μόνο βιβλίου. 

Η Μικρή Παραμυθού διαβάζει...
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"Ο φίλος μου ο Τίμος το κλαδάκι", της Άλισον Φαλκονάκη 
(Εικονογράφηση: Νέαρχος Ντάσκας)
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Από τα παιδικά παιχνίδια, όπου ο Τίμος μεταμορφώνεται άλλοτε σε πειρατικό σπαθί και

άλλοτε σε όπλο ικανό να τα βάλει με εξωγήινους, μέχρι και τις εφηβικές ενασχολήσεις, τις

νεανικές ανησυχίες, τις ενήλικες υποχρεώσεις και τις ανάγκες όταν η ζωή φτάνει στη δύση

της, το λιτό κλαδί στέκει πάντα αρωγός, σύμμαχος και αναπόσπαστο κομμάτι του

εφευρετικού μυαλού του αγοριού, νεαρού άντρα και ηλικιωμένου κυρίου που πρωταγωνιστεί

στο ολοκαίνουριο παιδικό βιβλίο των βραβευμένων δημιουργών Άλισον Φαλκονάκη και

Νέαρχου Ντάσκα, "Ο φίλος μου ο Τίμος το κλαδάκι".

Ένα παιδικό βιβλίο που γράφτηκε για μικρούς, απευθύνεται, όμως, και σε μεγάλους. Με

σύντομο κείμενο και λιτή, σύγχρονη, εικονογράφηση, φωτίζει όλες τις στιγμές της ζωής ενός

ανθρώπου, από την παιδική ηλικία έως και τα βαθιά του γεράματα.  Ο Τίμος, ένα απλό

κλαδάκι που κόπηκε κάποτε από κάποιο δέντρο, αποκτά στα μάτια της φαντασίας  μας

σχεδόν ανθρώπινη υπόσταση, καθώς λειτουργεί ως ο σύντροφος και συνοδοιπόρος που όλοι

θα θέλαμε. Σε μια εποχή υπερκατανάλωσης υλικών αγαθών, η συγγραφέας εξηγεί πώς η

ζωηρή φαντασία ενός παιδιού μπορεί να μετατρέψει σε παιχνίδι, ακόμη και το πιο αδιάφορο

αντικείμενο, διατηρώντας στο χρόνο μια ξεχωριστή φιλία, σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα

μπορούν και να μην είναι αναλώσιμα! Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες ηλικίας από 4

ετών και πάνω, έχει σκληρό εξώφυλλο, αποτελείται από 32 σελίδες  και κυκλοφορεί από

τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.  
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