
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Επικίνδυνα παιχνίδια 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

Λίτσα Ψαραύτη 

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ): 

Η Μαρία είναι μια μαθήτρια γυμνασίου. Όλα πήγαιναν καλά στη ζωή της ως την ημέρα που 

έφυγε ο πατέρας της από το σπίτι. Προσπαθούσε να αλλάζει τη ζωή της ώστε να ξεχάσει τη 

διαλυμένη της οικογένεια. Τότε εμφανίζεται στη ζωή της ο Μάρκος, ένα παιδί της δευτέρας 

λυκείου. Εκείνος είναι βαποράκι και την σπρώχνει στα ναρκωτικά, στα χάπια και τα 

<<τριπάκια>>. Αυτό την έκανε να απομακρυνθεί από την μητέρα της και τη γιαγιά της. Η 

Μαρία αναγκάστηκε να λέει ψέματα για τα λεφτά που ξόδευε, να κλέβει, να ζητιανεύει, 

πράξεις που την έκαναν να εξευτελίζεται και να ταπεινώνεται προκειμένου να εξασφαλίσει 

τη δόση της. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και η φίλη της η Αλέκα ενώ η φίλη της η Βιβή ήταν 

αυτή που προσπαθούσε να την συνεφέρει ώστε να  σταματήσει να κάνει χρήση ουσιών. 

Μια σύλληψη από την αστυνομία με την κατηγορία κλοπής και ένα τροχαίο που κατέληξε 

σε ακρωτηριασμό της Αλέκας, με υπεύθυνο τον Μάρκο, την έκαναν να αλλάξει. Με τη 

βοήθεια της οικογένειάς της μαζί και του πατέρα της που είχε επιστρέψει και μιας 

ψυχολόγου κατάφερε να ξαναφτιάξει τη ζωή μακριά από ψεύτικους παραδείσους και 

προσωρινές απολαύσεις. 

4. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: 

Τα ναρκωτικά και πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή. 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ): 

Κεντρικός ήρωας είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι στην εφηβεία και είναι ένα ευαίσθητο και 

πληγωμένο παιδί από τότε που ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι χωρίς εξηγήσεις. Αυτό 

είναι το μυστικό της που δεν το αποκαλύπτει ούτε στις φίλες της για να αποφύγει τα 

σχόλια. Στην προσπάθεια της να ξεχάσει τα οικογενειακά προβλήματα καταφεύγει στα 

ναρκωτικά. Αντιλαμβάνεται όμως την κόλαση και προσπαθεί με όλη της τη δύναμη να 

ξαναφτιάξει τη ζωή της. 

6. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο είναι ότι η Μαρία είχε μια πολύ 

καλή φίλη, τη Βιβή, που προσπαθούσε να την συνεφέρει μιλώντας της για την κατάληξη 

που θα έχει ακολουθώντας τον δρόμο των ναρκωτικών.  



7. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

Ο τίτλος ήταν που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου τράβηξε το ενδιαφέρον, ώστε να 

επιλέξω αυτό το βιβλίο. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση και η εικόνα που είχε στο 

εξώφυλλο του βιβλίου στην οποία ήταν ένα κορίτσι της ηλικίας μου. 

8. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥ: 

Θα το πρότεινα στους φίλους και τους συμμαθητές μου για να δουν και αυτοί πόσο εύκολο 

είναι ένα παιδί να μπλέξει σ’ αυτή την ηλικία με ναρκωτικά και τις επιπτώσεις που έχει 

αυτό. 

9.  ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ: 

Τα λόγια της Βιβής για να απομακρύνει την Μαρία από τα ναρκωτικά: <<Η ίδια η ζωή είναι 

ναρκωτικό, πιο όμορφο και δυνατό από τα παλιοπράματα που καταπίνεις>>. 

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας της Β΄ Γυμνασίου, 

Λαζόγκα Μαρίας. 

 


