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Γράφει ο Κώστας Τραχανάς
Ο

μυστικός

κήπος

κινηματογραφικής

είναι

η

ταινίας.

ιστορία
Το

της

κλασικό

μυθιστόρημα της Φράνσις Χόντγκσον Μπερνέτ
μεταφέρεται

στη

μεγάλη

οθόνη

από

τους

παραγωγούς του Χάρι Πότερ και του Πάντινγκτον
για να μαγέψει μικρούς και μεγάλους.
Η μικρή Μέρι Λένοξ περιπλανιέται μόνη στα
τεράστια κτήματα στο Γιόκσαϊρ, του θείου της
Άρστιμπαλντ Κρέιβιν.
Η Μέρι, στο σπίτι του θείου της, δεν έχει κανένα
φίλο ή φίλη για να παίξει. Ώσπου κάνει φίλο ένα
σκύλο, που τον ονομάζει Έκτορα.
Η

Μέρι

είναι

μυστηριώδη

περίεργη
περίχωρα

και

εξερευνά

της

τα

έπαυλης

Μισελθγουέιτ, όπου μια μέρα ανακαλύπτει ένα
μέρος μυστικό. Καθώς σκαρφαλώνει σε έναν
τοίχο με αναρριχητικά φυτά, ανακαλύπτει έναν
μαγικό κήπο.
Που βρίσκεται; Από παντού την περικυκλώνουν
πλήθος δέντρων. Ένας κοκκινολαίμης οδηγεί τη
Μέρι σ΄ ένα κρυμμένο κλειδί, που ανοίγει την
πύλη του μαγικού κήπου.
Αυτός ο κήπος είναι ένας τόπος βγαλμένος από
παραμύθι. Γεμάτος δέντρα πανάρχαια, πελώρια πράσινα φυτά, γιγάντιες φτέρες, τεράστια
παρτέρια, μονοπάτια στρωμένα με χαλίκι και πέτρινα αγάλματα καλυμμένα από κισσό, ένας
πανέμορφος ναός, μια μικρή λιμνούλα και ένα ρυάκι. Όταν θα έρθει η Άνοιξη η Μέρι είναι
σίγουρη ότι ο τόπος μέσα στον κήπο θα γεμίσει κουνέλια, σκίουρους, σκαντζόχοιρους,
ερμίνες, αρουραίους και πολλά πουλιά.
Γιατί ήταν κρυμμένος αυτός ο κήπος πίσω από τον πανύψηλο τοίχο;

Ο Κόλιν είναι ξάδελφος της Μέρι, αλλά βρίσκεται μόνιμα ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, διότι
είναι άρρωστος, σε ένα από τα πολλά δωμάτια της έπαυλης. Εκεί τον βλέπει κάθε μέρα η
Μέρι να κάθεται θλιμμένος.
Η Μέρι γνωρίζεται επίσης με τον Ντίκον, τον αδελφό της Μάρθας της καμαριέρας και μαζί
τα δύο παιδιά εξερευνούν τον μαγικό κήπο.
Ένα ρυάκι που υπάρχει στον μαγικό κήπο θα θεραπεύσει με το νερό του, τον πληγωμένο
Έκτορα. Τότε η Μέρι και ο Ντίκον αποφασίζουν να οδηγήσουν και τον άρρωστο Κόλιν στο
ρυάκι μήπως θεραπευτεί και αυτός. Η μαγεία του κήπου γιατρεύει τον Κόλιν!
Περπατώντας χωρίς βοήθεια, ο Κόλιν ζητά να δει τον πατέρα του. Ο Άρστιμπαλντ
εκπλήσσεται όταν βλέπει τον μαγικό κήπο και τον γιό του θεραπευμένο. Πατέρας και γιος
συναντιούνται έπειτα από χρόνια δυστυχίας.
Με την αγάπη γεννήθηκε μια οικογένεια. Ο Κόλιν, η Μέρι, ο Ντίκον και ο Έκτορας.
Ο κήπος έκρυβε φιλικά πουλιά και ζώα, ένα ρυάκι που είχε την ιδιότητα να θεραπεύει πληγές
και φαντάσματα που τον πρόσεχαν. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δεν το ήξεραν στην αρχή,
όμως ο κήπος ήταν μαγικός και όσο τον επισκέπτονταν, τόσο πιο δυνατοί και υγιείς γίνονταν.

Οι άνθρωποι έσωσαν τον κήπο και ο κήπος έσωσε τους ανθρώπους, επειδή
πίστευαν στη μαγεία του.
Ο κήπος δίδαξε πολλά στα παιδιά. Ο κήπος έδειξε στα παιδιά ότι έχουν την δύναμη
ν΄ αλλάξουν τη ζωή τους και να βρίσκουν την ευτυχία…
Χαρίστε

το

στα

παιδιά

σας.

Η ΛΙΝΤΑ ΤΣΑΠΜΑΝ είναι συγγραφέας διαφόρων σειρών εμπορικών βιβλίων για παιδιά.
Φέρνει
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πλούτο

γνώσης

και
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κινηματογραφικής ταινίας Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.
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