
Το μαγικό αρωματοπωλείο.
Το σατανικό σχέδιο των Αιωνίων.

Της Άννα Ρούε

Μια παρουσίαση της μαθήτρια Ερίσα Πέτσι του 
τμήματος Β’3



Βασικοί Ήρωες
• Λούτσι 
• Ματς
• Μπένο (ο πεντάχρονος αδερφός της Λούτσι)
• Λεόν (ο αδερφός του Ματς)
• Χανέ (η κληρονόμος του Μαγικού Αρωματοπωλείου)
• Σιρέλ ντε Ριτσμόντ (ο αρχηγός των Αιωνίων)
• Ελοντί ντε Ριτσμόντ (η κόρη του Σιρέλ)
• Νταν ντε Μπραν (ο ιδρυτής του Μαγικού Αρωματοπωλείου)
• Μπόνσκι (ο «μουγκός» γίγαντας που βοηθάει τους πάντες)
• Καμιγιέ  (η γραμματέας του Σιρέλ)



Υπόθεση
Η Λούτσι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι κάποια από τα αρώματα του 
Μαγικού Αρωματοπωλείου  κρύβουν μέσα του επικίνδυνες δυνάμεις. 
Δυνάμεις που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουν σε λάθος 
χέρια.



Τότε η πόλη γεμίζει με ένα νέο 
αποσμητικό, τα ίχνη του οποίου οδηγούν 
στον αρχηγό των Αιωνίων , Σιρέλ ντε 
Ριτσμόντ. Έτσι η Λούτσι και ο Ματς 
αποφασίζουν να δράσουν πριν να είναι 
αργά. Θα ταξιδέψουν μέχρι το Παρίσι για 
αναζήτηση απαντήσεων.



Η πόλη του Φωτός όμως κρύβει αρκετούς κινδύνους και η Ελοντί απειλεί 
με ένα τρομακτικό άρωμα να χωρίσει για πάντα τον Ματς από την Λούτσι . 
Ευτυχώς σε όλη αυτήν την κατάσταση σπεύδουν να βοηθήσουν ο Λεόν, ο 
Μπένο και ο Μπόνσκι. Για βοήθεια έχουν και την Καμιγιέ που τους 
αποκαλύπτει τα πάντα για την έδρα των Αιωνίων. Μετά την μεγάλη νίκη 
της Λούτσι έναντι των Αιωνίων την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη πίσω 
στο σπίτι από τον Νταν ντε Μπραν .



Για την συγγραφέα
Anna Ruhe

Η Anna Ruhe (Άννα Ρούε) γεννήθηκε στο 
Βερολίνο. Πέρασε ένα διάστημα στην 
αγγλική ακτή, έπειτα παρακολούθησε 
σπουδές επικοινωνίας και 
εικονογράφησης και δούλεψε μερικά 
χρόνια σε μικρά και μεγάλα στούντιο ως 
σχεδιάστρια. Μέσα στο μυαλό της 
υπήρχαν πάντοτε συναρπαστικές 
ιστορίες, αλλά ξεκίνησε να γράφει μετά τη 
γέννηση των δύο παιδιών της. Ζει στο 
Βερολίνο με την οικογένειά της.
 



Έχει γράψει 4 βιβλία και αυτά αποτελούν την σειρά του Μαγικού 
Αρωματοπωλείου.

Το πρώτο είναι αυτό με τίτλο,
« Ένα μυστικό πλανιέται στον 
αέρα»

Το δεύτερο είναι αυτό με τίτλο,
« Το αίνιγμα του Μαύρου Λουλουδιού»



Και το τέταρτο και τελευταίο της 
σειράς είναι αυτό με τίτλο,
« Το τουρνουά των Χιλίων 
Εκλεκτών» 



Ένα χαρακτηριστικό των βιβλίων 
της σειράς είναι ότι στην αρχή 
υπάρχουν κάποια λόγια που έχει 
πει ένας από τους ήρωες του 
βιβλίου ο οποίος συνήθως είναι 
ένας από τους σπουδαίους 
αρωματοπώληδες του βιβλίου.  

Ένα χαρακτηριστικό των βιβλίων 
της σειράς είναι ότι στην αρχή 
υπάρχουν κάποια λόγια που έχει 
πει ένας από τους ήρωες του 
βιβλίου ο οποίος συνήθως είναι 
ένας από τους σπουδαίους 
αρωματοπώληδες του βιβλίου.  



Γιατί αξίζει να διαβάσεις αυτό βιβλίο. 

Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα φαίνεται περισσότερο σαν κάποιο παραμύθι 
μεγάλης έκτασης αλλά έχει ισχυρά μηνύματα φιλίας, της σχέσης μεταξύ των 
μελών της οικογένειας και γενικά για την καθημερινότητα της ζωής μας. Και 
όλα αυτά, καθώς παρά τους κινδύνους των καταστάσεων που βρίσκονται οι 
ήρωες του βιβλίου κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους φίλους τους 
αλλά και την οικογένειά τους. 



Όσον αφορά την καθημερινότητα της ζωής μας, το μυθιστόρημα μας λέει 
να μην τα παρατάμε και να μην φοβόμαστε κανέναν όσο δυνατός και 
ισχυρός να είναι, Καθώς η Λούτσι ήρθε σε ρήξη με ανθρώπους που 
κάποτε ήταν βαρόνοι και βασιλιάδες και πέρναγε ώρες με σκέψεις στο 
Μαγικό Αρωματοπωλείο για να λύσει τις ενέργειες κάποιων αρωμάτων 
και για να τα διορθώσει εάν δεν ήταν αποτελεσματικά



Επίσης είναι το τέλειο μυθιστόρημα για 
παιδιά μεταξύ 10 και 15 ετών που τους 
αρέσουν τα μυστήρια και η περιπέτεια. 
Τέλος, όλα τα βιβλία της σειράς τελειώνουν 
με ένα τεράστιο ερωτηματικό και σε κάνουν 
να πάρεις και τα υπόλοιπα βιβλία για να 
δεις τι θα συμβεί και με κάθε βιβλίο 
μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τον 
χαρακτήρα του κάθε ήρωα και για το κάθε 
τι που συμβαίνει. 



THE END!!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

