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Apărută la Editura Sigma începând cu vara 2019, Alya şi cutia muzicală
reprezintă o serie dedicată micilor cititori, iscoditori, căutători de comori...
de cunoaştere!
Prezentând un text după tehnica povestirii în ramă, „Alya...” este concepută
în opt episoade, până acum apărând trei dintre acestea. Personajele recurente
sunt doi fraţi - Teo şi Timeea, precum şi zâna Alya care este captivă într-o cutie
muzicală, în urma unui blestem. Pentru a o elibera, cei doi copii călătoresc în
timp şi în spaţiu, în fiecare volum vizitând o civilizaţie străveche şi întorcându-se
acasă cu câte un indiciu necesar eliberării Alyei. La capătul celor opt episoade,
cele opt indicii vor oferi formula de ştergere a blestemului.
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Cei doi copii sunt ataşanţi, cu pasiuni şi personalităţi complementare, oferind
astfel cititorului multiple ocazii de identificare. Itinerariile parcurse reprezintă
oportunităţi pentru descoperirea unor lumi apuse: în primele trei volume Teo
şi Timeea intră într-un templu mayaş, ajung la Olympia pe vremea jocurilor
antice şi într-o celebră şcoală de gladiatori de la Roma. De fiecare dată, ei
trec prin aventuri şi încercări care le solicită inventivitatea şi rezolvarea de
probleme practice; în fiecare episod sunt ajutaţi şi ajută pe cineva, după un
model similar basmelor. Diferenţa este dată de situarea celor doi copii în
lumea contemporană şi de călătoriile în timp. Chiar dacă acestea au loc cu
un mijloc de transport magic (un cufăr fermecat!) „Alya...” nu este un basm
clasic, căci îi lipseşte atemporalitatea. Ancorarea în lumea de azi – acasă
reprezintă o casă din zilele noastre, într-o localizare obişnuită – şi excursiile
în timp dau poveştii caracterul de modernitate, cu priză la publicul tânăr.
„Alya...” este literatură fantasy de bună calitate, motivantă pentru cei mici.
Dincolo de lumile imaginare pe care le deschide, seria aduce multe informaţii
cu caracter istoric şi cultural, extinzând universul de cunoaştere al cititorului.
Ca un supliment pentru... bună purtare şi educare (sic!), copiii descoperă la
finalul fiecărui volum jocuri şi probleme distractive legate de textul citit şi un set
de întrebări pentru orientarea unei reflecţii de profunzime asupra textului citit.
Seria „Alya şi cutia muzicală” face parte din Colecţia Comoara cu virtuţi,
iniţiată la Editura Sigma pentru a sprijini o educaţie centrată pe promovarea
binelui, frumosului şi adevărului.
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