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ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Οδυσσέας Μουρ 7: Η κρυμμένη πόλη 
Διαβάστε αναλυτικά. 

 

Ημερομηνία 25/08/2015 

Μέσο fthis.gr 

Συντάκτης Νάνσυ Παραδεισάνου 

Link http://www.fthis.gr/article/397406/odysseas-moyr-7-i-krymmeni-poli 
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Μήπως τελευταία η ατμόσφαιρα σας φαίνεται ανεπαίσθητα πιο ευωδιαστή 
και οι ηλιαχτίδες πιο ζεστές και φωτεινότερες; Είναι μάλλον επειδή 
αισθάνεστε, όπως εμείς, την άνοιξη να πλησιάζει και τη φύση να 
αφυπνίζεται και να δυναμώνει παντού τριγύρω αλλά και μέσα μας. Η 
επιτυχημένη σειρά του Οδυσσέα Μουρ που κυκλοφορείς από τις εκδόσεις 
Διόπτρα αυτό το μήνα εμπλουτίζεται με έναν ακόμη τίτλο, Οδυσσέας Μουρ 
7: Η κρυμμένη πόλη.  

 

Περιγραφή Βιβλίου 

Αν τ' άσπρο χάσω στη βελανιδιά με τα πολλά τ' αγκίστρια 

Στα δίδυμα τα έλατα βοήθεια θα ξανάβρω 

Το σπίτι με τις χίλιες τις φωνές είν' όλο μαύρο 

Κι από κει το λουλακί στη φωλιά με πάει ίσια! 

Σχετικά με τον συγγραφέα Pierdomenico Baccalario 

 

Ο Pierdomenico Baccalario γεννήθηκε το 1974 στο Άκουι Τέρμε, μια 
πανέμορφη κωμόπολη της Ιταλίας. Ξεκίνησε να γράφει διηγήματα στο 
λύκειο, την ώρα των μαθηματικών. Έδινε τις ιστορίες στους συμμαθητές 
του και εκείνοι άρχισαν να τις μοιράζονται με τις υπόλοιπες τάξεις. Ο 
Baccalario ανακάλυψε ότι είχε αναγνώστες σε όλο το σχολείο και συνέχισε, 
μαθαίνοντας να γράφει πολύ γρήγορα και πάντα διαλέγοντας αναπάντεχο 
τέλος για τις ιστορίες του, έτσι ώστε τα υπόλοιπα παιδιά να επέστρεφαν 
αναζητώντας τη συνέχεια. Ο Baccalario έγραψε το πρώτο του 
μυθιστόρημα «La Strada del Guerriero» (Ο Δρόμος του Πολεμιστή) σε 
δεκαπέντε ημέρες και το υπέβαλε στο διαγωνισμό Μπατέλο α Βαπόρε, τον 
οποίο κέρδισε. Είχε γράψει χρησιμοποιώντας το όνομα ενός γείτονά του 
επειδή ήταν ντροπαλός και μόλις 23 ετών, και έτσι οι κριτές πείστηκαν ότι 
το βιβλίο είχε γραφτεί από έναν γηραίο και οξυδερκή φιλόσοφο! Ο 
Baccalario ζει σήμερα στο Μιλάνο. 

 

Διαβάστε επίσης: "Το αθάνατο στέμμα" 

Διαβάστε επίσης: "Μάγισσες γόμες" 

 

http://www.fthis.gr/article/387546/-to-a8anato-stemma-
http://www.fthis.gr/article/387557/-magisses-gomes-

