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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

• Ο Τζακ,η Λούσι-Αν,ο Φίλιπ και η Ντάιανα είναι τέσσερα καθημερινά παιδιά που 
περνούν ξέγνοιαστα τις διακοπές τους στην Κουρνουάλη. Η ανεμελιά και τα παιχνίδια 
στην παραλία θα διαταραχθούν αναπάντεχα τη στιγμή που θα αντιληφθούν ότι κάτι 

ύποπτο συμβαίνει στο μυστηριώδες Νησί του Σκότους. Χωρίς ενδοιασμούς και με 
μπόλικο θάρρος αποφασίζουν να εξερευνήσουν το νησί. 

• Τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες εξερευνώντας τα 
ερειπωμένα ορυχεία του νησιού. Μετά από πολλή σκέψη και εξερεύνηση τα 

παιδιά, επιτέλους, φτάνουν στις σήραγγες κάτω από τη θάλασσα, στις 
οποίες κρυβόντουσαν κλέφτες. Τα παιδιά γνώρισαν έναν αστυνόμο, ο οποίος στην 

αρχή τούς συστήθηκε ως κάτοικος του νησιού. Στη συνέχεια, όταν τα παιδιά έμαθαν 
ότι ήταν κρυφός ντετέκτιβ, τον βοήθησαν να πιάσει τους κλέφτες και να λύσει το 

μυστήριο που για χρόνια η αστυνομία προσπαθούσε να λύσει.



. Το βιβλίο είναι κατάλληλο για παιδιά γύρω στα 9-12 ετών ,καθώς η 
συγγραφέας είναι γνωστή για τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε εφήβους.  
Είναι ένα βιβλίο που κινεί το ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα της σειράς του. Το 

προτείνω σε παιδιά που τους αρέσει η περιπέτεια και το μυστήριο ,αφού 
ήρωες θα λύσουν πολλά μυστήρια και θα ανακαλύψουν καινούριες 

ανατριχιαστικές ιστορίες του παρελθόντος, από τις οποίες αντλούν πολλά 
στοιχεία για την υπόθεση. 

Μέσα από το βιβλίο θα μάθεις να διαχειρίζεσαι τις σκέψεις και τις υποψίες 
σου για κάτι, καθώς και να τις επεξεργάζεσαι. Το βιβλίο θα σου περάσει πολλά 

μηνύματα για την εγκληματικότητα, τη σημασία του να είσαι τολμηρός και 
γενναίος ,για τη συνεργασία.



ENID BLYTON

• Η Ένιντ Μπλάιτον (Enid Mary Blyton, Ίστ Ντά
λγουιτς,11 Αυγούστου 1897 - Χάμστεντ, 28 
Νοεμβρίου 1968) ήταν Αγγλίδα 
συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Έχει 
γράψει πάρα πολλά βιβλία διεθνούς φήμης 
και έχει δημιουργήσει 
εκατοντάδες χαρακτήρες για τα παιδιά όλων 
των ηλικιών. Επίσης τεράστια επιτυχία 
γνώρισε η σειρά 21 βιβλίων Οι Πέντε Φίλοι, 
που εκδόθηκαν για πρώτη φορά 
στη Μεγάλη Βρετανία από το 1942 μέχρι το 
1963."Η περιπέτεια στο νησί" είναι το 
πρώτο βιβλίο της σειράς "Περιπέτεια".



Άλλα της βιβλία:

• Περιπέτεια στο νησί 

• Περιπέτεια στην κοιλάδα

• Περιπέτεια στο κάστρο

• Περιπέτεια στη θάλασσα

• Περιπέτεια στο πλοίο

• Οι πέντε φίλοι στην κορυφή του Λαθρέμπορα

•  Οι πέντε φίλοι στο νησί των θησαυρών   

•  Οι πέντε φίλοι σε διακοπές

•  Οι πέντε φίλοι σε κατασκήνωση   

•  Οι πέντε φίλοι φεύγουν μ' ένα τροχόσπιτο                
                                     

• Οι πέντε φίλοι πηγαίνουν στο βάλτο του 
μυστηρίου

• Οι πέντε φίλοι σε μυστικά ίχνη

•  Οι πέντε φίλοι σε κατασκήνωση

• Οι πέντε φίλοι φεύγουν μαζί

• Οι πέντε φίλοι πάλι σε περιπέτεια

• Οι πέντε φίλοι καλοπερνούν

• Οι πέντε φίλοι σε φασαρίες

• Οι πέντε φίλοι στο λόφο του Μπίλικοκ

• Οι πέντε φίλοι σε δυσκολίες

• Οι πέντε φίλοι φεύγουν μ' ένα τροχόσπιτο



Αξιολόγηση

Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, εύκολο στην 
ανάγνωση, γιατί θέλεις να μαθαίνεις την 
συνέχεια. Δεν θα βαρεθείς να το διαβάζεις...

Για τον ελεύθερό σας χρόνο...

που εύχομαι να γίνεται...

όλο και περισσότερος...!!!

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ...



THE END
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