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Το 1963 κυκλοφορεί για πρώτη φορά, ένα παιδικό βιβλίο, το «Where the Wild 
Things Are» του Αμερικανού συγγραφέα και εικονογράφου Maurice Sendak. Το 
1964 ο Maurice Sendak θα τιμηθεί με το Caldecott Medal για το βιβλίο αυτό, ενώ θα 
κερδίσει και πολλά άλλα βραβεία για τις εικονογραφήσεις του στη συνέχεια. 
Έκτοτε θα θεωρηθεί ως ο πιο σημαντικός καλλιτέχνης παιδικών βιβλίων του 20ού 
αιώνα και το «Where the Wild Things Are» θα παραμείνει ένα από τα πιο 
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αγαπημένα παιδικά βιβλία μέχρι και σήμερα, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως «το 
καλύτερο παιδικό βιβλίο όλων των εποχών» από το περιοδικό Time. 

Το μικρού μήκους animated φιλμ το 1973 έρχεται για να ζωντανέψει τις σελίδες 
του μέσα σε επτά λεπτά, ενώ το 2009 εμφανίζεται η ταινία (Where the Wild Things 
Are) που αποτελεί τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του Spike 
Jonze. Με τον τίτλο «Στη Χώρα των Μαγικών Πλασμάτων» κάνει ντεμπούτο και στις 
ελληνικές αίθουσες. Η ταινία απογοητεύει το ελληνικό κοινό, ως ένα έργο που 
δύσκολα κάνει επαφή με παιδιά της… όποιας ηλικίας. Οι κινηματογραφικοί 
κριτικοί εκτιμούν ότι είναι μια δουλειά πολύ τρομακτική για τα παιδιά αλλά τη 
χαρακτήρισαν «έργο τέχνης» για τους ενήλικες. 
Παρ’ όλ’ αυτά παγκοσμίως θα αποσπάσει 54 υποψηφιότητες και 7 βραβεία, κυρίως 
όμως για τη μουσική της. 

Όταν ο Μαξ φοράει τη στολή του λύκου κι αρχίζει τις σκανταλιές, η μητέρα του τον 
μαλώνει “ΤΕΡΑΣ!” και τον στέλνει στο δωμάτιο του. Τότε ο Μαξ θυμωμένος θα 
ξεκινήσει ένα ταξίδι για μια φανταστική χώρα που κατοικείται από τέρατα. Αυτά θα 
τον ανακηρύξουν βασιλιά τους και θα αρχίσουν μαζί του τον ΚΑΚΟ ΧΑΜΟ! Όμως, 
μετά από τον κακό χαμό, ο Μαξ θα πεθυμήσει το σπίτι του και τη μητρική αγκαλιά. 
Και το ταξίδι της επιστροφής θα ξεκινήσει… 

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος παρουσιάζουν για πρώτη φορά στα ελληνικά το έργο 
του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα και εικονογράφου Maurice Sendak «Η 
χώρα των τεράτων» σε μετάφραση του Γιάννη Παλαβού. 

Γιατι σας το προτείνουμε;;; 
Το καλύτερο παιδικό βιβλίο όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό TIME 
(The 100 Best Children’s Books of All Time). 
Αριστούργημα της παιδικής λογοτεχνίας από τον ίσως σημαντικότερο και 
πολυβραβευμένο δημιουργό παιδικών βιβλίων παγκοσμίως, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα. 
Μοναδική, διαχρονική εικονογράφηση, που έχει εμπνεύσει ταινίες και έργα τέχνης, 
που συνοδεύεται από ένα κείμενο αριστουργηματικά μεταφρασμένο από τον 
συγγραφέα και μεταφραστή Γιάννη Παλαβό. 
Πολυτελής έκδοση υψηλών προδιαγραφών. 

 


