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Μια νύχτα στην Ακρόπολη
Το βιβλίο που κρατάς δεν είναι ένα συνηθισμένο
βιβλίο Ιστορίας. Είναι ένα βιβλίο για ταξιδιώτες
του χρόνου, ένα παιχνίδι μυστηρίου με γρίφους που
θα πρέπει να ακονίσεις το μυαλό σου για να λύσεις!
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα σημειωματάριο
για ταξιδιώτες του χρόνου που θα σε βοηθήσει
στην περιπέτειά σου.

Σημειωματάρι
ο
του ταξιδιώτη
του χρόνου

Τι γυρεύεις εδώ; Μπες γρήγορα στη χρονομηχανή!
Σχεδίασε την πόρτα της χρονομηχανής και ετοιμάσου
για ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στον χρόνο!

βοήθεια
σελ. 94
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Βρες στη σελίδα τρεις αριθμούς και γράψε τους
πάνω στη χρονομηχανή βάζοντάς τους από τον μεγαλύτερο
στον μικρότερο. Σ’ αυτό το έτος θα ταξιδέψεις!
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Γεια σου, φιλαράκι μου! Πριν σου αποκαλύψω τα μυστικά μου,
βάλε το πρόσωπό σου στο παράθυρο της χρονομηχανής
για να δεις πού έχεις φτάσει!

Πού βρίσκεσαι; Τι συμβαίνει; Μα πού εξαφανίστηκε
η χρονομηχανή σου; Πώς θα επιστρέψεις πίσω;
Έχεις παγιδευτεί μέσα σ’ αυτό το βιβλίο – στην Ακρόπολη
του Χρυσού Αιώνα του Περικλή! Βρίσκεσαι στο έτος 432 π.Χ.
Σε λίγες ώρες θα ξημερώσει, θα αρχίσει μια μεγάλη γιορτή
και θα μαζευτεί πολύς κόσμος. Δεν πρέπει κανείς να ανακαλύψει
τη χρονομηχανή πριν από σένα. Αν συμβεί αυτό, δεν θα
μπορέσεις να επιστρέψεις στην εποχή σου και θα μείνεις
για πάντα εδώ σ’ αυτό το βιβλίο! Μη στενοχωριέσαι όμως,
γ Ποιος είμαι
μ εγώ;
γ ;
θα σε βοηθήσω εγώ.
Ζωγράφισέ με και θα σου αποκαλύψω το όνομά μου.

Είμαι ο Εριχθόνιος,
το ιερό φίδι της Ακρόπολης.
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Για να δραπετεύσεις από αυτό το βιβλίο πρέπει να λύσεις γρίφους,
να διπλώσεις και να κόψεις σελίδες, να σκεφτείς έξυπνα και
γρήγορα. Ένα μολύβι κι ένα ψαλίδι θα σε βοηθήσουν. Μα πάνω
απ’ όλα το κοφτερό σου μυαλό! Πολύ σύντομα θα βρεις έναν
χάρτη και πρέπει να ακολουθήσεις τη διαδρομή!
Ετοιμάζεσαι να μπεις στην Ακρόπολη! Αυτά είναι τα Προπύλαια.
Μα πού είναι το δρομάκι που θα διασχίσεις;
Λοιπόν, πάρε το ψαλίδι σου, κόψε πάνω στις διακεκομμένες
γραμμές και δίπλωσε πάνω στην γκρι γραμμή.

Κό ψε εδώ

Κό ψε εδώ

Δίπλ ωσε εδώ
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σελ. 84

Πρόσεχε!

Αν ανοίξεις αυτό το βιβλίο, θα παγιδευτείς
στην Ακρόπολη του Χρυσού Αιώνα του Περικλή!
Θα έχεις δύο ευκαιρίες για να αποδράσεις.
Μη διστάσεις να διπλώσεις
και να κόψεις τις σελίδες.
Ακόνισε το μυαλό σου και λύσε
τους γρίφους! Σ’ αυτή την περιπέτεια
εσύ είσαι ο ήρωας ή η ηρωίδα!
Αυτό το βιβλίο απόδρασης
μοιάζει με ένα δωμάτιο
απόδρασης! Μπαίνεις μέσα
και για να βγεις... γρίφους λύσε,
κόψε, δίπλωσε, διάβασε!

Για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού
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