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Όταν ο καθηγητής Λίντενμπροκ ανακαλύπτει την ιστορία  
ενός εξερευνητή που έφτασε ως το κέντρο της Γης, αποφασίζει  

να ακολουθήσει τα χνάρια του, παίρνοντας μαζί του  
τον επιφυλακτικό ανιψιό του Άξελ. Ανείπωτες περιπέτειες τους 

περιμένουν καθώς πορεύονται στον υπόγειο κόσμο…

Το βιβλίο Ταξίδι στο Κέντρο της Γης ανήκει στη σειρά  
«Κλασικά Αγαπημένα» των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,  

που περιλαμβάνει διαχρονικές ιστορίες, γραμμένες με απλό  
και κατανοητό τρόπο, και με εντυπωσιακή εικονογράφηση  

που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr
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Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Βασισμένο  
στο μυθιστόρημα του 
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Κεφάλαιο 1 

Ένα μυστήριο προς διαλεύκανση

Ηταν ένα ήσυχο ανοιξιάτικο πρωινό, όταν 
ο θείος μου, ο καθηγητής Λίντενμπροκ, 

μπήκε σαν σίφουνας μέσα στο σπίτι μας. Πέ-
ρασε μέσα στην τραπεζαρία όπου καθόμουν, 
φωνάζοντας: «Άξελ, ακολούθησέ με!» Έπειτα, 
όρμησε προς το γραφείο του.

Δεν πρόλαβα καν να κουνηθώ.
«Θα… Πού είσαι; Δεν είσαι ακόμη εδώ;» 

ούρλιαξε.
Ο θείος μου δεν ήταν κακός άνθρωπος αλ-

λά ήταν σίγουρα εκκεντρικός. Είχε ένα διαυ-
γές, επιστημονικό μυαλό και ένα απρόβλεπτο 
ταπεραμέντο. Κάθε δρασκελιά του ήταν ακρι-
βώς τρία πόδια μακριά και, όταν περπατούσε, 
κουνούσε νευρικά τα χέρια του. Με έναν τέ-
τοιο άνθρωπο, το μόνο που μπορείς να κάνεις 
είναι να τον υπακούς. Έτσι, έσπευσα προς το 
γραφείο του.
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Ήμουν χαμένος μέσα σ’ ένα όνειρο, σκεπτό-
μενος πόσο όμορφη ήταν, καθώς ο θείος μου 
μουρμούριζε… μέχρι που ένα κομμάτι περγα-
μηνής έπεσε από το βιβλίο και γλίστρησε στο 
πάτωμα. 

«Μα, τι είναι αυτό;» 
είπε ο θείος μου, παίρ-
νοντάς το από κάτω. Το 
άπλωσε προσεκτικά στο 
γραφείο του και κοιτάξα-
με μαζί τα παράξενα γράμ-
ματα που ήταν χαραγμένα 
πάνω του. 

Καθώς μελετούσαμε την 
περγαμηνή, η Μάρθα, η υπηρέτρια του θείου 
μου, πλησίασε το κεφάλι της στην πόρτα.

«Η σούπα έχει σερβιριστεί», είπε σιγανά.
«Στα κομμάτια η σούπα σου!» ούρλιαξε ο 

θείος μου. «Δεν πρόκειται να φάω ή να κοι-
μηθώ μέχρι να μπορέσω να αποκρυπτογραφή-
σω αυτή την περγαμηνή».

Σηκώθηκα να πάω για φαγητό.
«Ούτε εσύ, Άξελ!» φώναξε.
Η Μάρθα το ’βαλε στα πόδια.
Δύο ώρες αργότερα, ο θείος μου είχε μετα-
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Τον βρήκα θαμμένο μέσα στην πολυθρόνα 
του να κρατάει ένα πολυκαιρισμένο βιβλίο.

«Άξελ, έλα, κοίτα αυτό το ανεκτίμητο δια-
μάντι. Είναι ένα αρχαίο χρονικό από την 
Ισλανδία…»

«Μμμ… μεγαλειώδες», είπα, όχι τόσο πειστι-
κά. Ποιος ο λόγος για τόση φασαρία για ένα 
παλιό και σκονισμένο βιβλίο;

Όταν ο θείος μου άρχισε να μιλάει για αρ-
χαίους ρούνους, οι σκέψεις μου πέταξαν στην 
Γκράουμπεν, την αγαπημένη μου.
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