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Η Τραµπάλα, Εκδόσεις Καρυδάκη 
 
«Μα έτσι δεν είναι κι η ζωή, σαν την τραµπάλα; Μια αισθάνεσαι ασφαλής και µια 
φοβάσαι. Μια πας πάνω και µια πας κάτω. Έτσι είναι η ζωή, µια συναρπαστική και µια 
τροµακτική. Είναι καταπληκτικό ν’ανεβαίνεις και τροµακτικό να κατεβαίνεις. Είναι 
υπέροχο να βρίσκεις να κάνει κάποιος τραµπάλα µαζί σου και απαίσιο όταν φεύγει. 
Αρκεί να εµπιστεύεσαι κάποιον για να κάνεις τραµπάλα, πάνω και κάτω, όπως κάνει 
τραµπάλα στον ουρανό το φεγγάρι κι ο ήλιος... 
Άσε που ίσως και να είναι πιο εύκολο να φοβάσαι παρά να ελπίζεις...» 
 
Η Τραµπάλα, το παιδικό βιβλίο του Τίµο Πάρβελα, που τιµήθηκε το 2006 µε το Εθνικό βιβλίο 
Φινλανδίας ως το καλύτερο παιδικό βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καρυδάκη είναι µια 
τρυφερή και αισιόδοξη απόδοση της ζωής, µέσα από µια σειρά από µεταφορές και λεκτικές 
εικονοποιήσεις που αγγίζουν µε αµεσότητα και συναίσθηµα την ψυχή των παιδιών αλλά και των 
µεγάλων αναγνωστών. 
Ο Τίµο Πάρβελα µέσα από λέξεις - χάρτες δηµιουργεί εικόνες στη φαντασία των παιδιών µιλά µε 
απλότητα και σοφία για τον τρόπο που επιλέγουµε να βιώνουµε τις εµπειρίες µας, τον τρόπο 
που κάθε εµπειρία καταγράφεται στο υποσυνείδητο και πως αυτό δηµιουργεί αξίες και 
πεποιθήσεις καθώς µεγαλώνουµε, τον κύκλο των συναισθηµάτων, την πανανθρώπινη ανάγκη 
για σύνδεση κι επικοινωνία, το φόβο, το θυµό, την απόρριψη, καθώς και τη χαρά, τον 
ενθουσιασµό και την ανακάλυψη. 
 
Ο ήρωας του βιβλίου, µια ευαίσθητη και παιχνιδιάρα καφέ αρκούδα, ξεκινά τη βόλτα της προς 
την αυτογνωσία µέσα από ένα µάλλον δυσάρεστο γεγονός. Ένα µεγάλο δέντρο πέφτει και 
πλακώνει τη µία άκρη από την αγαπηµένη της τραµπάλα. Ένα παιχνίδι σύµβολο, αλλά και µια 
παιδική ταυτόχρονα ρουτίνα όλων των µικρών. Ο Φι, η αρκούδα, αναγκάζεται έτσι να 
εγκαταλείψει την αγαπηµένη της τραµπάλα, να πάψει πια να περιµένει να έρθει κάποιος να 
µοιραστεί την άλλη άκρη και να αλλάξει τις ισορροπίες της. Τώρα χρειάζεται να βγει εκείνη εκεί 
έξω και να βρει κάποιον να µοιραστεί το αγαπηµένο της παιχνίδι. Όµως µια σειρά από 
περιπέτειες αλλάζουν την αντίληψη της για τα πράγµατα, τους ανθρώπους και το πως όλα αυτά 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δηµιουργώντας το µοντέλο του κόσµου µας. Η γνωριµία µε µια 
άλλη αρκούδα και η µεταξύ τους φιλία φέρνει µια σειρά από ανατροπές στην έκβαση της 
ιστορίας, δίνοντας µέσα από µια έκπληξη τον τρυφερό τρόπο µε τον οποίο φιλτράρουν τα 
παιδιά τη ζωή... το ίδιο το παιχνίδι. 
 
Μια εξαιρετική ιδέα για δώρο, ένα βιβλίο που εκτός από τη βιβλιοθήκη του παιδιού θα πάρει 
σηµαντική θέση και στην καρδιά του. 
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