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Δυο φίλοι, δυο γειτονόπουλα που λατρεύουν την τεχνολογία, την 
φαντασία, τις περιπέτειες, τα μυστικά και ….τις ανακαλύψεις. Ένα 
τάμπλετ είναι η αιτία και αφορμή της τόσο  πραγματικά εκπληκτικής 
περιπέτειας που έγραψε η Ελένη Γεωργοστάθη. Ένα τάμπλετ που μοιάζει 
να΄χει μαντικές ιδιότητες. Ή μήπως όχι; Ο αδελφός του Αργύρη, ο 
Γρηγόρης, που ναι μεγάλος και σπουδάζει εφευρέτης στην 
Αμερική  ανακάλυψε  την πιο σπουδαία «συσκευή» του κόσμου και ο 
Αργύρης δεν έχασε την ευκαιρία  να τη δοκιμάσει. Ένα τάμπλετ που 
διαβάζει τις σκέψεις του άλλου… Κι έτσι στη στιγμή αποφασίζουν οι δυο 
φίλοι,  να μάθουν αν η κυρία  Περσεφόνη ετοιμάζεται να τους βάλει τεστ 
στο σχολείο την επόμενη μέρα… Και τι απίστευτο συμβαίνει; Μόλις 
πληκτρολογούν το όνομά της στην οθόνη του τάμπλετ όλα γίνονται 
…ορατά και αποκαλυπτικά. Κι εδώ αρχίζει μια απίστευτη περιπέτεια. Θα 
ανακαλύψουν πως η κυρία τους σκέπτεται αλλά πράγματα, διαφορετικά, 
από αυτούς, θα μάθουν τη ζωή της τα απογεύματα και θα 
καρδιοχτυπήσουν σαν εμφανιστεί το …απρόοπτο που θα τους 
κάνει  επίσης να αναρωτηθούν για τις μέχρι εκείνη τη στιγμή σκέψεις 
τους. 

Απίστευτη ιστορία! Γεμάτη χιούμορ και φαντασία αχαλίνωτη. Η Ελένη 
Γεωργοστάθη πρωτοτυπεί, συναρπάζει και μπαίνει στο μυαλό όχι μόνο 
της κ. Περσεφόνης αλλά όλων μας. Ποιος δεν θα θελε  μια συσκευή που 
διαβάζει …τα πάντα για τους άλλους; Μια ιστορία προβληματισμού για τις 
εύκολες ταμπέλες, για τις διαφορετικές απόψεις και σκέψεις. Μια ιστορία 
γεμάτη συναισθήματα θετικά κι αρνητικά. Ερωτήσεις, απορίες, μυστικά 
και δυνατότητα λύσεων. Τελικά οι δασκάλες και οι δάσκαλοι δεν είναι 
τέρατα, ούτε αλλοπρόσαλλα πλάσματα. Είναι άνθρωποι με 
καθημερινότητα, προβλήματα, συναισθήματα γεμάτοι  και αγωνίες. Κι αν 
θα θέλαμε όλοι να είναι σουπερ ήρωες τότε με τα φτερά της φαντασίας 
των παιδιών μπορεί και να κατάφερναν όσα έκανε η κ. Περσεφόνη ένα 
απόγευμα που κανείς δεν το είχε φανταστεί. 

Καλογραμμένη, στρωτή, γεμάτη, συναρπαστική, ξεχωριστή ιστορία! Όταν 
ένας συγγραφέας κατοικεί στα πιο ψηλά στρώματα της Φαντασίας , 
τα  αποτέλεσμα είναι γεμάτα εκπλήξεις. Όλοι θα την αγαπήσουν αυτήν 
την  ιστορία γιατί είναι  πολύ χορταστική, πρωτότυπη και διαφορετική. 



Φυσικά να μην παραλείψουμε και τις ολοζώντανες εικόνες της Ναταλίας 
Καπατσούλια που δίνουν νότες πολύχρωμες και ακόμα πιο συναρπαστικές 
σε μια ιστορία γεμάτη απρόβλεπτα! 

Για παιδιά από 7 χρονών. 

 


