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Όταν η αδικία χτυπά την πόρτα ενός παιδιού, το μόνο που έχει να 
κάνει είναι να καλέσει τον Σούπερ Φίλο για να βάλει τα πράγματα 
στη θέση τους.  

Έτσι και η μικρή ηρωίδα αυτού του εικονοβιβλίου του εκπληκτικού 
Michael Escoffier και της εικονογράφου Amandine Piu, 
αποφασίζει να καλέσει για βοήθεια έναν σούπερ φίλο με μπράτσα 
από ατσάλι, μπέρτα που φυσάει και με υπερηχητικές μπότες στα 
πόδια.Αυτός ο φίλος θέλει μόνο το καλό της! Κι όταν εμφανίζεται 
κάνει όλα όσα χρειάζονται για να μην «αδικείται» η ηρωίδα του 
βιβλίου. Δηλαδή κανονίζει να βγει από την τιμωρία που την έβαλε 
ο δάσκαλος της επειδή μιλούσε στην τάξη, ταΐζει τον Γιωργάκη 
στους κροκόδειλους αφού έκλεψε τα μπισκότα της, κλείνει τους 
γονείς της στην ντουλάπα για να βλέπει τηλεόραση όλη νύχτα 
τρώγοντας λιχουδιές. Είναι ο καλύτερος φίλος, πραγματικά! Όμως 
υπάρχει ένα μικρό μειονέκτημα. Της γίνεται κολλιτσίδα. Είναι 
πάντα δίπλα της, μπροστά της, κάτω απ’ το κρεβάτι της, μέσα στο 
ψυγείο της… Δεν ησυχάζει ποτέ από τον Σούπερ Φίλο ο οποίος 
μοιάζει όλο και λιγότερο σπουδαίος. Τότε ίσως χρειαστεί να 
αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματα της. Αν και στο τέλος 
μαίνεται μια μεγάλη μονομαχία με την σούπερ φίλη του αδερφού 
της. 

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικότατο βιβλίο με χιούμορ που 
ξεχειλίζει από κάθε σελίδα. Ο συγγραφέας έχει τον συλλογισμό 
ενός μικρού παιδιού εκτελώντας πράξεις που θα ακολουθούσε ένα 
οποιοδήποτε παιδί που θεωρεί ότι αδικείται από τους γύρω του. 
Όμως η μαεστρία του βρίσκεται μέσα στο χιούμορ όπου διακριτικά 
κρύβει τη φωνή ενός ώριμου ενήλικα που καθοδηγεί τον 
αναγνώστη στην απόφαση να «βαρεθεί» τη βοήθεια του Σούπερ 
Φίλου και να θέλει ξανά την ηρεμία του. Έστω με τις ατυχίες και 
τις αδικίες της ζωής. 

Η εκπληκτική εικονογράφηση από μόνη της θα κάνει οποιοδήποτε 
παιδί να γελάσει. Το βιβλίο μεταδίδει ζωντάνια και αμείωτη 
ευθυμία, στοιχεία που σπανίζουν στα ελληνικά εικονογραφημένα 
βιβλία. Θα το απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. 

  


