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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ρικ Ρίορνταν 
 Ο Ριόρνταν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, και 

αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Δίδασκε Αγγλικά και Κοινωνικές 
Επιστήμες για οκτώ χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο. 

 Ο Ρικ μένει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας μαζί με τη γυναίκα του και τους δύο 
γιους του. 

 Έχει γράψει πολλά βραβευμένα βιβλία για ενήλικες αλλά και για παιδιά. 



Γιατί διάλεξα αυτό το βιβλίο  

Παρά τις αρκετές σελίδες του (648!!!), είναι ένα βιβλίο γεμάτο 
περιπέτεια, με απρόσμενη εξέλιξη, πολύ γέλιο και έναν 
χιουμοριστικό τρόπο γραφής! 



Η υπόθεση του βιβλίου 
 Κάρτερ και Σέιντι Κέιν: Δυο αδέρφια που ζουν μια σχεδόν 

κανονική ζωή. Η Σέιντι με τον παππού και τη γιαγιά στο 
Λονδίνο, ο Κάρτερ με μια βαλίτσα στο χέρι ακολουθεί τον 
πατέρα τους στα επιστημονικά ταξίδια του σ' ολόκληρο τον 
κόσμο. 

 Τζούλιους Κέιν: Ο πατέρας των παιδιών. Πασίγνωστος 
αιγυπτιολόγος με ειδίκευση στα ξόρκια. Μια παραμονή 
Χριστουγέννων θα ανατινάξει μπροστά στα μάτια των 
παιδιών του την αιγυπτιακή πτέρυγα του Βρετανικού 
Μουσείου προσπαθώντας να καλέσει τον Όσιρι. Αντί όμως 
για τον θεό του Κάτω Κόσμου, προβάλλει μπροστά στα μάτια 
τους ο παντοδύναμος Σεθ, το μαύρο φίδι του Κακού, που τον 
φυλακίζει στην ανυπαρξία κι ετοιμάζεται να επιβάλει την 
εξουσία του στον κόσμο. 

 
 



•  Οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν είναι ο Κάρτερ 
και η Σέιντι, παρέα με μια ομάδα αλλόκοτων ζωόμορφων 
μάγων. Αρκεί, βέβαια, να πάψουν να τσακώνονται και να 
πάρουν στα σοβαρά τις μαγικές τους δυνάμεις που σιγά σιγά 
τους αποκαλύπτονται... 
 

 



Οι χαρακτήρες του βιβλίου 
• Κάρτερ Κέιν: Δεκατεσσάρων ετών, απόγονος του φαραώ Ναρμέρ και 

του Ραμσή του Μέγα. Πολύ καλοντυμένος και προσεκτικός στους 
τρόπους του. Είναι μελαμψός, με σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά 
μάτια. Μετά τον θάνατο της μητέρας του ακολούθησε τον πατέρα του 
στα ταξίδια του. Ειδικεύεται στα μάγια και στο τέλος της σειράς θα 
γίνει ο δεύτερος ισχυρότερος μάγος του σύγχρονου κόσμου. 

• Σέιντι Κέιν: Δώδεκα ετών, είναι λευκή και έχει μαλλιά στο χρώμα της 
καραμέλας. Μετά τον θάνατο της μητέρας της έμεινε στην Αγγλία με 
τον παππού και τη γιαγιά της. Ο πατέρας της, της χάρισε μια γάτα που 
στην πραγματικότητα ήταν η θεά Μπαστ και προστάτευε τα δύο 
αδέρφια. Αν και νοιάζεται για τον αδερφό της, της αρέσει να τον 
πειράζει όσο τίποτα στον κόσμο.  



Η συνέχεια της σειράς 

• Η Κόκκινη Πυραμίδα είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας που 
έγραψε ο Ρικ Ρίορνταν. Τα επόμενα είναι: 

 

2) Ο πύρινος Θρόνος 

3) Η σκιά του ερπετού 
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Άλλα βιβλία του συγγραφέα 

And the list goes on….and 
on…and on… 



 Σας Ευχαριστώ πολύ! 

 

Ομάδα Φιλαναγνωσίας 

 Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

«Ο κόσμος των βιβλίων» 

Μια παρουσίαση του: 

Βασίλη Αλεξανδρή  


