Παρακάτω σας προτείνουμε κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά, με στόχο να
τα ενθαρρύνετε να συζητήσουν για το βιβλίο, αλλά και για τον εαυτό τους και τις απόψεις τους
γύρω από διάφορα θέματα.

Πριν από την ανάγνωση του βιβλίου
1 	Σ’ αυτό το βιβλίο θα παρακολουθήσουμε τη δημιουργία ενός σούπερ ήρωα! Τι είναι οι σούπερ

ήρωες; Πώς τους αναγνωρίζουμε; Πού τους συναντάμε;
2 	Η Φλώρα Μπελ Μπάκμαν είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Η μαμά της είναι πολυάσχολη

συγγραφέας ρομάντζων
	και ο μπαμπάς της μένει αλλού και την επισκέπτεται μόνο τα Σαββατοκύριακα. Η Φλώρα είναι
κυνική και απαισιόδοξη, ωστόσο αντικρίζει τη ζωή και με μια δόση χιούμορ. Κι εκεί που δεν
το περιμένει, η φιλία και η αγάπη έρχονται στη ζωή της. Σκέψου τις δικές σου φιλίες. Με ποιον
τρόπο σε έχουν αλλάξει;
3 Στη ζωή, συμβαίνουν πολύ συχνά απίστευτα πράγματα. Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη απίθανα

γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή των χαρακτήρων. Εσύ τι κάνεις όταν σου συμβαίνει κάτι
απρόσμενο;
4 	Μερικές φορές σε μια ιστορία είναι δύσκολο να διακρίνεις το πραγματικό από το φανταστικό.

Καθώς θα διαβάζεις αυτό το βιβλίο, θα αναρωτηθείς για διάφορα πράγματα. Φτιάξε έναν
κατάλογο με τα πράγματα που σου αρέσουν μέσα στην ιστορία και που φαίνονται αληθινά, αλλά
που δε θα ήταν και πολύ πιθανό να συμβούν στην πραγματική ζωή.
5 	Εσένα σου αρέσει περισσότερο να διαβάζεις κόμικς ή εικονογραφημένα βιβλία; Μεγάλο μέρος

της ιστορίας που θα διαβάσεις βγαίνει μέσα από την εικονογράφηση. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κόμικς; Με ποιους τρόπους διαφέρουν από τα κανονικά βιβλία;

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και μετά
1 Σ’ αυτό το βιβλίο συναντάει κανείς αστεία ονόματα, παράξενα ονόματα, λογοτεχνικά ονόματα και

ονόματα σούπερ ηρώων. Ποιος χαρακτήρας θεωρείς ότι έχει το πιο αστείο όνομα; Ποιος
χαρακτήρας θέλει να τον φωνάζουν πάντα με ολόκληρο το όνομά του; Τι δείχνει για έναν
χαρακτήρα το όνομά του;
2 Ας μιλήσουμε για σούπερ ήρωες. Τι είναι αυτό που κάνει τον Οδυσσέα σούπερ ήρωα; Πρέπει

κανείς να έχει κάποια ιδιαίτερα προσόντα για να γίνει σούπερ ήρωας; Έχουν κοινά χαρακτηριστικά
οι σούπερ ήρωες;
3 Η
 Φλώρα περιγράφει τον εαυτό της ως «γεννημένη κυνική». Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό; Η δρ

Μίστσαμ λέει ότι «οι κυνικοί είναι άνθρωποι που φοβούνται να πιστέψουν». Εσύ συμφωνείς με
αυτό; Τι κάνει η Φλώρα που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «κυνική;». Τι άλλο κάνει, που δείχνει
ότι δεν είναι κυνική; Εσένα υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι κυνικός κάποιες
φορές;
4 Στην ιστορία, υπάρχει ένα σημείο καμπής, όταν ο Οδυσσέας, η Φλώρα και ο πατέρας της

πηγαίνουν στο Γιγάντιο Ντό-Νατ. Περίγραψε τι συμβαίνει εκεί. Με ποιον τρόπο αυτό που
συμβαίνει αλλάζει τα πράγματα για τον Οδυσσέα; Για τη Φλώρα; Για τον κ. Μπάκμαν;
5 Στην εικονογράφηση του βιβλίου, ο Οδυσσέας φαίνεται να πετάει μέσα στο Γιγάντιο Ντό-Νατ, να

ξεφεύγει από τον Κύριο Κλάους, τον γάτο, να φτιάχνει το κέφι της Φλώρας και να ξεφεύγει από
τη μητέρα της. Πίστευε ο Οδυσσέας ότι μπορούσε να πετάξει όταν το πρωτοδοκίμασε; Ποιες
πληροφορίες σχετικές με το πέταγμά του μπορούμε να πάρουμε από την εικονογράφηση;
6 Πώς βοηθάει η δρ Μίστσαμ τη Φλώρα,

	τον Οδυσσέα και τον κ. Μπάκμαν;
	Τι καταλαβαίνουμε γι’ αυτήν από τις ιστορίες της;
7 Π
 οια είναι, κατά τη γνώμη σου, η πιο αστεία σκηνή του βιβλίου; Περίγραψέ τη.
8 Σ
 τη σ. 171 δίνεται μια υπόσχεση: «Θα γυρίζω πάντα κοντά σου». Αυτή η υπόσχεση

επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στο βιβλίο. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει;
9 Π
 ερίγραψε τη σχέση ανάμεσα στη Φλώρα και τον Γουίλιαμ Σπάιβερ. Σε τι μοιάζουν; Σε τι

διαφέρουν;
10 Η
 Φλώρα και ο Οδυσσέας έχουν και οι δύο χαθεί και προσπαθούν να γυρίσουν σπίτι τους. Τι

γίνεται τελικά; Πώς καταφέρνει ο καθένας να βρει τον δρόμο του;
11 Κάποια στιγμή, υποτίθεται ότι συμβαίνει ένα θαύμα και ο Γουίλιαμ Σπάιβερ ξαναβρίσκει το φως

του. Τι πιστεύεις ότι συνέβη πραγματικά;
12 Φαντάσου την ιστορία αυτή εξολοκλήρου σε κόμικς. Με ποιους τρόπους πιστεύεις ότι θα διέφερε

από το βιβλίο που διάβασες;
13 Η
 ιστορία περιλαμβάνει πολλούς παράξενους χαρακτήρες. Ποιος σου άρεσε περισσότερο και

γιατί;
14 Σ
 ε όλο το βιβλίο η Φλώρα κοντράρεται με τη μητέρα της. Αλλάζει αυτό στο τέλος; Τι μαθαίνουμε

για τη μητέρα της Φλώρας που δεν το γνωρίζαμε;
15 Π
 οια θα ήθελες να είναι η συνέχεια για τη Φλώρα και τον Οδυσσέα;

