
Ο Μάιλς Μέρφι τα είχε καταφέρει 

στη ζωή του. Ζούσε σε μια υπέρο-

χη πόλη δίπλα στον ωκεανό, είχε 

δύο κολλητούς και, το πιο σημα-

ντικό, είχε αποκτήσει τη φήμη του 

μεγαλύτερου φαρσέρ στο σχολείο. 

Οι παραπάνω λόγοι είναι αρκετοί 

για να μη θέλει να μετακομίσει 

στην Κοιλάδα των Χασμουρητών, 

μια κοιμισμένη πόλη που είναι διά- 

σημη για ένα και μόνο πράγμα: τις 

αγελάδες της. Το χειρότερο είναι 

ότι ο Μάιλς σύντομα ανακαλύ-

πτει ότι η Κοιλάδα των Χασμου-

ρητών έχει ήδη έναν ταραξία, τον 

Νάιλς, και μάλιστα καλό! Ωστό-

σο, δεν υπάρχει χώρος για δύο,  

γι’ αυτό ο Μάιλς κηρύττει τον πό-

λεμο της φάρσας. Ύστερα από 

αρκετές αποτυχημένες προσπά- 

θειες, τα δύο αγόρια αποφασίζουν 

να ενώσουν τις δυνάμεις τους για 

να σχεδιάσουν τη μεγαλύτερη 

φάρσα που έχει συλλάβει ποτέ 

ανθρώπου νους· μια φάρσα τόσο 

τεράστια, τόσο πελώρια, τόσο τρο-

μερή, που θα έκανε υπερήφανο το 

Παγκόσμιο Τάγμα Αταξίας…
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Ο ΜΑΚ ΜΠΑΡΝΕΤ είναι συγγραφέας πολλών βι-
βλίων για παιδιά που έχουν βρεθεί στη λίστα 
των ευπώλητων της εφημερίδας New York 
Times, μεταξύ των οποίων το Extra Yarn, σε ει-
κονογράφηση του Τζον Κλάσεν, που τιμήθηκε 
με τα Βραβεία Caldecott Honor (2013) και 
Boston Globe – Horn Book Award (2012), στην 
κατηγορία «Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο», 
καθώς και το Battle Bunny, ένα εικονογραφημέ-
νο παιδικό βιβλίο που έγραψε με τον συγγραφέα 
Τζον Σέσκα. Γράφει, επίσης, τη σειρά μυστηρίου 
Brixton Brothers.

Ο ΤΖΟΡΙ ΤΖΟΝ είναι ο ένας από τους δύο συγγρα-
φείς του μπεστ σέλερ All My Friends Are Dead 
και επιμελητής του βιβλίου Thanks and Have 
Fun Running the Country: Kids’ Letters to Presi-
dent Obama. 

Ο ΚΕΒΙΝ ΚΟΡΝΕΛ είναι εικονογράφος πολλών 
παιδικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των 
Count the Monkeys και Mustache!, που το έχει 
γράψει ο Μακ Μπαρνέτ.



Για τον Τέιλορ
M. ΜΠ

Αυτό το βιβλίο το αφιερώνω στην Αλίσα, στη μαμά μου  
την Ντέμπορα και στον Στίβεν Μαλκ, που πίστεψε σε αυτό  

το εγχείρημα από την αρχή. Θα συνεχίσω να ευχαριστώ  
τους τρεις σας, μέχρι οι αγελάδες να επιστρέψουν  

στο σπίτι – που μάλλον θα πάρει κάμποσο.
ΤΖ. ΤΖ.
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Κεφάλαιο

1

Κ ΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΩΝ, έναν τόπο ει-
δυλλιακό, με πράσινους λόφους που κατηφορίζουν σε ρυάκια 

και αγελάδες μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Να μία τώρα.
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Κάποιες πληροφορίες για την Κοιλάδα των Χασμουρητών: αν 
τοποθετούσες όλες τις αγελάδες της Κοιλάδας των Χασμουρητών 
σε μια στοίβα, θα έφταναν μέχρι το φεγγάρι και πάλι πίσω. (Αυτό, 
όμως, μάλλον δεν είναι και πολύ καλή ιδέα, μια που οι αγελάδες 
φοβούνται τα ύψη και δεν μπορούν να αναπνεύσουν στο διάστη-
μα χωρίς κράνος.)
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Το 1836, εξαιτίας ενός λάθους στις εκλογές, μια αγελάδα εκλέ-
χτηκε δήμαρχος της Κοιλάδας των Χασμουρητών. (Αφού η δημο-
τικότητά της έσπασε κάθε ρεκόρ, η αγελάδα επανεξελέγη για δεύ-
τερη θητεία.) Ένα άγαλμα της αγελάδας εκείνης δεσπόζει ακόμα 
στο κέντρο της πλατείας της πόλης.

Αν σταθείς δίπλα στην αγελάδα για μία ολόκληρη μέρα, θα την 
ακούσεις να μουγκρίζει γύρω στις εκατό φορές. Η καταμέτρηση 
των μουγκρητών είναι δημοφιλής ασχολία εδώ. 

Να ένα!
Όλα αυτά καθιστούν την Κοιλάδα των Χασμουρητών ένα πολύ 

συναρπαστικό μέρος, αν είσαι παθιασμένος με τις αγελάδες.
Ο Μάιλς Μέρφι δεν ήταν παθιασμένος με τις αγελάδες.
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Κεφάλαιο 

2

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΪΛΣ ΜΕΡΦΙ. Είναι στον δρόμο για την Κοιλάδα 
των Χασμουρητών. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη 

φάτσα του.
Παρατηρήστε το κατσούφιασμα. Παρατηρήστε τη θλίψη. Πα-

ρατηρήστε τον τρόπο που η φάτσα του πιέζεται πάνω στο τζάμι 
και μοιάζει σαν να προσπαθεί να αποδράσει.

Παρατηρήστε το πώς αναστενάζει διαρκώς.

Αυτός είναι ο εκατοστός αναστεναγμός σήμερα.
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«Μάιλς, σταμάτα να αναστενάζεις, σε παρακαλώ», είπε η Τζούντι 
Μέρφι, η μαμά του Μάιλς, από τη θέση του οδηγού. «Θα έχουμε 
καινούργιο σπίτι τώρα! Το δωμάτιό σου θα είναι μεγαλύτερο. Και θα 
έχεις αυλή! Θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ένα χαμόγελο δε θα 
έβλαπτε λοιπόν».

Ο Μάιλς, όμως, δεν μπορούσε να χαμογελάσει, γιατί ήταν δυ-
σαρεστημένος με τη μετακόμιση στην Κοιλάδα των Χασμουρη-
τών. Ήταν δυσαρεστημένος που αποχαιρέτησε τους φίλους του, 
τον Καρλ και τον Μπεν. Ήταν δυσαρεστημένος που αποχαιρέτησε 
το παλιό του διαμέρισμα στο ροζ κτίριο, που βρισκόταν κοντά 
στον ωκεανό. Ήταν δυσαρεστημένος που αποχαιρέτησε το παλιό 
του υπνοδωμάτιο, οι τέσσερις τοίχοι και το ταβάνι του οποίου 
ήταν τίγκα στους χάρτες· είχε προσπαθήσει να τους πάρει μαζί του, 
αλλά ήταν κολλημένοι τόσο καλά, που σκίστηκαν όταν τους τρά-
βηξε. (Δεν έπρεπε να είχε κολλήσει αυτούς τους χάρτες τόσο κα-
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λά.) Ήταν δυσαρεστημένος που αποχαιρέτησε το ψιλικατζίδικο 
του Μαξ, του έμπιστου καραμελο-προμηθευτή του. Και ήταν δυ-
σαρεστημένος που αποχαιρέτησε τη φήμη του μεγαλύτερου φαρ-
σέρ του σχολείου του, την οποία είχε κερδίσει έπειτα από χρόνια 
σκληρής δουλειάς και ευφυούς σκέψης.

Ο Μάιλς δε σταμάτησε να ελπίζει ότι θα έκαναν αναστροφή και 
θα γύριζαν σπίτι. Αλλά το αυτοκίνητο συνέχιζε την πορεία του και 
τώρα μάλιστα περνούσε αυτή την ταμπέλα:
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