


 O Τζες και η Λέσλι είναι δύο παιδιά 
από διαφορετικούς κόσμους που θα 
βρεθούν γείτονες και συμμαθητές. 
Μια στενή φιλία θα αναπτυχθεί 
μεταξύ τους με βάση την κοινή τους 
αγάπη για τη φαντασία. Ο Τζες 
είναι ένας πιτσιρικάς με ταλέντο 
στη ζωγραφική. Είναι μέλος μιας 
φτωχής αμερικάνικης οικογένειας. 
Στο σχολείο, συχνά – πυκνά, γίνεται 
στόχος νταήδων. Δεν αντιδρά 
όμως..  

 Τα πράγματα θα αλλάξουν, όταν 
στην τάξη του εμφανίζεται μια 
καινούργια συμμαθήτρια, η Λέσλι. Η 
Λέσλι είναι κόρη συγγραφέων, είναι 
έξυπνη, ασκητικότατη και διαθέτει 
οργιώδη φαντασία.  



   Η οικογένειά της εγκαθίσταται δίπλα στο σπίτι του Τζες 
και τα πράγματα έρχονται έτσι ώστε οι δυο τους να 
γίνουν πραγματικοί φίλοι. Κάποια μέρα βλέπουν ένα 
σχοινί να κρέμεται πάνω από ένα ποταμάκι. Αυτό θα είναι 
το «κλειδί» για να περάσουν απέναντι, στην άλλη πλευρά, 
σε μια μαγική χώρα με το όνομα Τεραμπίθια. Μια χώρα 
όπου οι δυο τους είναι βασιλιάδες, όπου καλούνται να 
αντιμετωπίσουν παράξενα πλάσματα, όπου τίποτε δεν 
είναι αυτό που φαίνεται. Η ζωή του Τζες αλλάζει προς το  
καλύτερο. Θα περάσουν αξέχαστες στιγμές μέχρι τη μέρα 
που ένα τραγικό γεγονός θα έρθει να ανατρέψει τον κόσμο 
τους. Η Λέσλι πήγε να περάσει το ποτάμι και... 
 

 



 Η Katherine Paterson, γεννημένη στις 
31 Οκτωβρίου 1932, είναι μία 
Αμερικανίδα συγγραφέας και είναι  
πιο γνωστή για τα παιδικά 
μυθιστορήματα. Έχει κερδίσει διεθνή 
βραβεία.   
 

   Βιβλία που έχει γράψει: 
 Bridge To Terabithia 
 Η τρομερή Γκίλυ 
 Η γέφυρα των αγγέλων 
 Πάρσιβαλ 
 Το αντάξιο ταίρι του βασιλιά  



 
 

 
 Επέλεξα αυτό το βιβλίο, γιατί 

πιστεύω πως είναι ένα μυθιστόρημα 
με διδακτικό περιεχόμενο. Είναι ένα 
βιβλίο βασισμένο σε μία δυνατή 
φιλία, του  Τζές και της Λέσλι, που 
θα βρεθούν γείτονες και συμμαθητές.  
Κοινό σημείο των δύο διαφορετικών 
αυτών παιδιών είναι η φαντασία.  







 Ο Joss Xatserson, γεννήθηκε στις 12 
Οκτωβρίου 1992. Ξεκίνησε την 
καριέρα του στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, με μικρούς 
κινηματογραφικούς και 
τηλεοπτικούς ρόλους. Αργότερα, 
συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές 
και κινηματογραφικές ταινίες. 


