
Αν ποτέ θελήσεις να φέρεις ένα τσίρκο στη βιβλιοθήκη, Ελίζ 
Πάρσλι, εκδ. Ψυχογιός. 

 

 
Ε ναι, τόση φαντασία πρέπει να έχει ένας συγγραφέας. Όση κι ένα παιδί 
που για αυτό τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Αν κάπου δει μια ταμπέλα ή 
του πει κάποιος ότι μπορεί να φέρει τα πάντα στη Βιβλιοθήκη θα 
πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά, ό άλλος. Διότι το παιδί μπορεί να 
θέλει να κουβαλήσει και να στήσει ένα ολόκληρο τσίρκο στη 
βιβλιοθήκη. Και τότε θα αρχίσουν τα προβλήματα και οι γκρίνιες. Ο 
βιβλιοθηκάριος θα του πει να μην κάνει πολλή φασαρία. Θα το 
καταλάβει το παιδί αλλά θα θέλει και να παίξει . Κι αν ζητήσει 
χειροκρότημα ; Κι αν πετάξει μια τάρτα στο πρόσωπο κάποιου άλλου ο 
κλόουν κάνοντας το πρόγραμμά  του; Ή πάλι αν θέλει το διάλλειμα της 
παράστασης να μοιράσει ποπ κορν, φιστίκια ή σάντουιτς με τυρί και 
αυγό; Και αν χρειαστεί να γίνει ένα παιδί βόμβα , τότε τα πράγματα 
γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Μάλλον οι οδηγίες που του  έδωσαν δεν 
ήταν οι σωστές... 

Ένας καταπληκτικός οδηγός για τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Χωρίς μη 
κι απαγορεύεται, με απίστευτη φαντασία  από την συγγραφέα και 
εικονογράφο του. Με τα λόγια που καταλαβαίνουν τα παιδιά. Με την 
ανακάλυψη , με βιωματικό τρόπο και την ίδια στιγμή με σκέψη και 
ερωτήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό. Ένα βιβλίο με μπόλικο χιούμορ και 



φαντασία που θα λατρέψουν οι μικροί κι όσοι αγαπούν τα βιβλία, το 
διάβασμα και την ησυχία των βιβλιοθηκών. 

Έξυπνο πολύ, διαφορετικό και πολύ μα πολύ πειστικό. Χωρίς τα όχι, 
χωρίς τα μη χωρίς τα όρια και τα μεγάλα λόγια των μεγάλων. Απλά, με 
τις ίδιες τις αποφάσεις των παιδιών. 

Την επόμενη φορά πάντως  που θα πάτε σε μια βιβλιοθήκη, μην 
κουβαλήσετε τρομπέτες, κανόνια και σνακ . Μπορεί να  προκληθεί 
τέτοιος χαμός που θα χάσεις την αληθινή διασκέδαση που κρύβουν 
μέσα τους τα ράφια των βιβλιοθηκών και  τα βιβλία! 

Για πολύ μικρά παιδιά από 3 χρόνων και για μεγαλύτερα ίσαμε 103! 

 


