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Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ! 
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Ο μικρός Κοπέρνικος και οι Πειρατές του Φάρου 
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Σειρά: Οι περιπέτειες του μικρού Κοπέρνικου 
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος, Μάρτιος 2021 

Ηλικία: από 6 ετών 
  

Η σειρά «Οι περιπέτειες του μικρού Κοπέρνικου» εμπλουτίζεται 

με το τέταρτο βιβλίο της σε μια άκρως θαλασσινή περιπέτεια. 

Η αγαπημένη παρέα, ο Κοπέρνικος, η Δάφνη, ο Φοίβος και ο 

Μιχαήλ, παραθέριζαν μαζί σε μια υπέροχη παραλία. Περνούσαν 

υπέροχα! Με παιχνίδια στην άμμο και πειράγματα, η ώρα 

περνούσε ήρεμα. Μέχρι που μέσα από τα κιάλια του ο Μιχαήλ 

είδε τον καπετάν Γκριζομάλλη με τον πράσινο παπαγάλο του 

στο κεφάλι να σέρνει ένα μπαούλο στην άλλη άκρη της 

παραλίας. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάθε μέρα την ίδια ώρα 

το ίδιο βιολί. Κάθε μέρα; Μα τι υπάρχει επιτέλους σε αυτό το 

μπαούλο; Θα καταφέρει η σπουδαία τετράδα να το ανακαλύψει 

ή θα την εμποδίσουν οι διαβόητοι Πιλάφηδες; Και κάπου εδώ 

ξεκινάει μια συναρπαστική περιπέτεια με ιπτάμενους αχινούς 

και μια τρύπια βάρκα. Σπασμένες λάμπες σε φάρο, 

σκουριασμένο μπαούλο, σκοτεινές σπηλιές και μυστηριώδεις 

πειρατές. 

Το γνωστό συγγραφικό δίδυμο ξαναχτυπάει και μας χαρίζει ένα 

απολαυστικό, άκρως διασκεδαστικό βιβλίο. Ένα βιβλίο γεμάτο 

δράση και ολοζώντανους διαλόγους που θα κρατήσει 

συντροφιά και στον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Με απλή, 

σπιρτόζικη γραφή και πολλές δόσεις από χιούμορ, οι 



συγγραφείς πιάνουν τον παλμό των νέων και τους παρασύρουν 

στον δικό τους κόσμο. 

Σε όλη αυτήν την περιπέτεια, η εικαστική παρέμβαση της Λίλας 

Καλογερή παίζει σημαντικό ρόλο. Η εικονογράφος έχει σκύψει 

πάνω από τους ήρωες με αγάπη και τους έχει φιλοτεχνήσει με 

περισσή φροντίδα ακολουθώντας πιστά την πλοκή. Με σκίτσα 

τρυφερά, με μεγάλη εκφραστικότητα και αίσθηση του χιούμορ, 

συμπληρώνει το κείμενο με επιτυχία. 

Τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς είναι: Ο Μικρός Κοπέρνικος και ο 

Πύργος με τα μυστικά, Ο μικρός Κοπέρνικος και το Πάρκο των 

Δεινοσαύρων, Ο μικρός Κοπέρνικος και ο Πόλεμος των Άσπρων. 

 


