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O ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΖΗΤΩ Η ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ! 

  

Συγγραφέας: Andy Seed 

Εικονογράφος: Nick East 

Τίτλος: « Συνέντευξη με έναν καρχαρία και άλλους θαλάσσιους 

γίγαντες» 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Τι χρειάζεται κανείς για να πάρει συνέντευξη από έναν 

καρχαρία κι άλλους γίγαντες του βυθού; Μια συσκευή 

μετάφρασης για την επικοινωνία με τα ζώα, μπόλικο θάρρος και 

μια γερή δόση ευφυίας για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. 

Με όπλο του το χιούμορ ο Βρετανός 

συγγραφέας Adam Seed φοράει την  καταδυτική  του στολή και 

επιχειρεί μια βουτιά σε πραγματικά βαθιά νερά με σκοπό να 

συστήσει στο αναγνωστικό κοινό μερικά από τα πιο εκπληκτικά 

θαλάσσια πλάσματα. Το αποτέλεσμα είναι  ένα απολαυστικό 

βιβλίο γνώσεων με άκρως ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

τους μικρούς αναγνώστες  που συμπληρώνονται 

λειτουργικά  από την εντυπωσιακή εικονογράφηση 

του Nick East. 

Δέκα θαλάσσια πλάσματα, ένας καρχαρίας ταύρος, μια γαλάζια 

φάλαινα, μια όρκα,  ένα γιγάντιο καλαμάρι, ένα ναρβάλ, ένα 

σαλάχι Μάντα, ένα φεγγαρόψαρο, ένα μουγγρί, ένα χταπόδι και 

μια πεσκανδρίτσα απαντούν στις ερωτήσεις του υποβρύχιου 

δημοσιογράφου και με χιουμοριστικό  τρόπο συστήνονται 

στους μικρούς αναγνώστες λύνοντας πολλές απορίες σχετικά με 

τη ζωή στο βυθό. 



Ένα διασκεδαστικό κουίζ  και μερικές απλές αλλά  σημαντικές 

συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος λειτουργούν 

συμπληρωματικά σε αυτό το ευρηματικό κείμενο που 

αναλαμβάνει να εξοικειώσει  τα παιδιά με το συναρπαστικό 

κόσμο του βυθού. 

Να και μερικά μυστικά που μπορεί κανείς να μάθει για τα 

εντυπωσιακότερα πλάσματα της θάλασσας ξεφυλλίζοντας το 

βιβλίο: ο μεγαλοπρεπής καρχαρίας ταύρος μπορεί να ζήσει και 

σε γλυκά νερά. Η τεράστια γαλάζια φάλαινα δεν έχει δόντια! Τα 

γιγάντια καλαμάρια προτιμούν να κρύβονται. Τα ναρβάλ είναι 

γνωστά και ως  «μονόκεροι της θάλασσας», ενώ τα σαλάχια 

Μάντα ως «διαβολόψαρα». Ένα μουγγρί φωλιάζει συνήθως σε 

τρύπες ή σε ναυαγισμένα πλοία. 

Για περισσότερα συναρπαστικά νέα του ρεπορτάζ από τον βυθό 

συστήνω στα παιδιά μια απολαυστική βουτιά στις γαλάζιες 

σελίδες του βιβλίου. Θα περάσουν ΚΑΡΧΑΡΙΕΝΙΑ! 

 
 


