
Περιπέτεια στην Τεμπελχανία, Κατερίνα Μουρίκη,(εικ :Πέγκυ 
Φούρκα),εκδ. Ψυχογιός. 
 

Για παιδιά ηλικίας από 6 ετών… 

 

Η Μιράντα είναι ένα κορίτσι που αγαπά πολύ τα αλατισμένα 
πατατάκια, την τηλεόραση, τον καναπέ και την ξάπλα… Ώσπου μια 
μέρα σαν σε όνειρο βρίσκεται στην πόλη της Τεμπελχανίας όπου ζει 
ένα… Χοντρόπουλο , η μάγισσα Τεμπελχανούμ Ξαπλαρίδα κι ένα 
σωρό άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι που δεν κάνουν τίποτα. Τρώνε 
 μόνο πολύ ότι πιο πρόχειρο υπάρχει, βλέπουν τηλεόραση, 
ξαπλώνουν σε πολυθρόνες και καναπέδες, ότι κάνει κι αυτή δηλαδή, 
και δεν τους νοιάζει τίποτα απολύτως. Για άσκηση ούτε λόγος. Το 
Χοντρόπουλο – Αρχοντόπουλο έχει μαζί του κι ένα πανέξυπνο σκυλί 
που με την βοήθεια του καταφέρνει να μην είναι συνέχεια μέσα στο 
σπίτι και να κάνει ότι όλοι οι άλλοι. Η μάγισσα Ξαπλαρίδα φτιάχνει 
λιχουδιές από Χ*Αρτηση δηλαδή Εξάρτηση από πρόχειρα υλικά και 
χρυσόσκονη και όλοι μαγνητίζονται και τις θέλουν. Τα δύο παιδιά 
που αντικρίζουν τους ανθρώπους της πόλης αυτής πως έχουν 
καταντήσει, κοιτώντας τους μεσα από τα παράθυρα των σπιτιών 
τους,  καταλαβαίνουν την πλάνη και προσπαθούν να φτιάξουν την 
σκόνη της Απεξάρτησης και ο κόσμος να αρχίσει να ζει και να 
γυμνάζεται…Ο ρόλος της « Ωραίας Κοιμωμένης » τελειώνει εδώ στο 
όνειρο αλλά ξεκινάει από την αρχή στην κανονική ζωή, όταν η 
Μιράντα καταλαβαίνει πως ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή και στη 
ζωή της μπαίνει η αλλαγή και η γυμναστική. 

Με χιούμορ πολύ και φαντασία η Κατερίνα Μουρίκη μας χαρίζει μια 
ιστορία που έχει σαν πρωταγωνιστές, την τεμπελιά, την οκνηρία, την 
λάθος  διατροφή και τις συνήθειες των εποχών που προκαλούν 
αδιαφορία, παχυσαρκία και μη υγιεινό τρόπο ζωής. Ένα βιβλίο 
γραμμένο με μια που έξυπνη ιστορία που αφυπνίζει συνειδήσεις 
μικρών παιδιών αφού μπορεί και να αναγνωρίσουν στις σελίδες του, 
τον εαυτό τους. Μια ιστορία που πρέπει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες 
μας για να « ξυπνούν»  όλες οι « Ωραίες Κοιμωμένες » κι όλα τα 
Αρχοντόπουλα. Το βιβλίο έχει εικονογραφήσει η Πέγκυ Φούρκα με 
εικόνες που θυμίζουν κόμικς και αρέσουν και σε μεγαλύτερα παιδιά. 

Ένα βιβλίο που αγαπά τη …ζωή! 

 



 

 


