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Αφιερωμένο στον Άλεξ Μίλγουεϊ, 

για τη θερμή του συμπαράσταση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Λίζι και στον Τζακ, 

την καλύτερη επιμελήτρια και τον καλύτερο 

γραφίστα που θα μπορούσα να έχω.

Όλες οι λατινικές λέξεις και φράσεις, που εμφανίζονται είτε με λατινικά 
είτε με ελληνικά στοιχεία, περιέχονται στο «Γλωσσάρι του Γκάρι», στο 
τέλος του βιβλίου.
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IX

Λοιπόν, πιθανότατα κάνεις 

ΛΑΘΟΣ!
Πώς τολμάς, ε;

Ο 
γοητευτικός 
μας ήρωας, 
ο Ιούλιος!

Λοιπόν… νομίζεις 

ότι ξέρεις τα πάντα για τις 

ΖΕΒΡΕΣ;

Μα... 
φυσικά 
και τα 
ξέρω!

πολύξερο 
γκνου
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X XI

Πιστές στην οικογένεια και στους φίλους τους

Μπορούν να ξεπεράσουν στο τρέξιμο 
τα γρηγορότερα λιοντάρια

Και... χμ... εντάξει, τρώνε 
στ’ αλήθεια πάρα πολύ χορτάρι...

Το 
’ξερα.

Και είναι 
σίγουρα ηλίθιες!

ΜΠΡΡΡΠ!

Σ’ αγαπάω, 
μαμά!

Κι εγώ 
σ’ αγαπάω, 

γιε μου!
Αχ! Έχουμε 

τ’ ομορφότερο 
κοπάδι!

Τα λέμε, χαμένε!

Μπήκε χώμα 
μέσα στο 
μάτι του.

Αυτό 
πρέπει     
   να το  
      δω.

Κατσούφικο 
γκνου

Τι 
στριμμένος!

Είναι 
ηλίθιες.

Τρώνε χορτάρι.

Τι νομίζει πως ξέρει 
για τις ζέβρες 
ο περισσότερος κόσμος...

Πώς είναι στην 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
οι ζέβρες...

Γιούχου! Πάρε μάτι τις  μύξες    
                                 μου!

Μμμ... χορτάρι! 
Υπέροχο 
χορτάρι!

Τς, τς

Αγριόχοιρος 
που... δε μασάει.

Ήμαρτον! 
     Όχι πάλι!

Πάντα 
τις 

τρώνε.

Βαθύ ρέψιμο

Γιούπι!

ΑΑΑΠ!

Ξεφύσημα! Λαχάνιασμα!

Ααααχ!

ΒΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΜ!
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XIIIXII

Αλλά ο Ιούλιος δεν ήταν σαν τις άλλες ζέβρες.

Και, για να κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο 

ενδιαφέροντα, έζησε τη…

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ, ΣΩΣΤΑ;

ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ!!

Σαχλαμάρες! 
Ρωμαίοι;

Άψογος 
Ρωμαίος!

Βρομερός 
Βάρβαρος!

Το ίδιο μου κάνει!

Τον ενδιαφέρει μόνο να τρώει χορτάρι.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η ζωή στις σκονισμένες και θαμνώδεις αφρικανικές 

πεδιάδες δεν ήταν μόνο ξεφάντωμα για τον Ιούλιο 

(δεν έτρωγε δηλαδή χορτάρι όλη μέρα). Κάθε Τετάρτη, 

προς μεγάλη του αηδία, η μαμά του έσερνε τόσο εκείνον 

όσο και τον (πολύ ενοχλητικό, ηλίθιο) αδελφό του, 

τον Βρούτο, στη λίμνη.

Ο Ιούλιος ΜΙΣΟΥΣΕ τη λίμνη…

με ΠΑΘΟΣ!

 Όχιιι!! 
Όχι στη 
ΛΙΙΙΜΝΗ!!
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XIV XV

Για να μη μιλήσουμε για τον φόβο του μήπως 

τον φάνε ανά πάσα στιγμή…

Από την άλλη μεριά, ο αδελφός του Ιούλιου, ο Βρούτος, 

λάτρευε τη λίμνη!

Και τίποτα δεν εκνεύριζε περισσότερο τον Ιούλιο από 

τον μεγάλο, φιγουρατζή αδελφό του.

Πίστευε ότι όλα τα ζώα ΒΡΟΜΟΥΣΑΝ!

Και ήταν ΠΟΟΟΛΥ ΒΑΡΕΤΑ!
Γιούπι!

Ωωω! 
Σταμάτα 

να πιτσιλάς 
νερά μέσα 
στα μάτια 

μου!

Καλημέρα!

Μη δίνεις 
σημασία· 

απλώς 
κάνω την 
ανάγκη 

μου!

Γιούπι!

Μπράβο!

...οπότε, καθόμουν 
εκεί πέρα, 

βουτηγμένος στη 
λάσπη μέχρι τον λαιμό, 

κι αναρωτιόμουν 
αν θα μ’ έτρωγαν οι 
κροκόδειλοι ή κάνας 

ιπποπόταμος! Ευτυχώς 
είχα μάθει κολύμπι 

ως παιδί...

ZZZZ

Πλοπ!

Σπλα
ς!
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XVI XVII

«Θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ γέρος ή ηλίθιος για 

να σε τσακώσει κάποιος απ’ αυτούς τους κροκόδειλους», 

απάντησε εκείνη.

«Ναι, αλλά τι θα γίνει μ’ εκείνα τα άγρια λιοντάρια;» 

διαμαρτυρήθηκε ο Ιούλιος.

«Είναι πιο πιθανό να σε χτυπήσει μια φλεγόμενη 

πέτρα που θα πέσει απ’ τον ουρανό 

παρά να σε πιάσει ένα από κείνα 

τα τεμπέλικα θηρία!»

«Μη λες βλακείες», είπε ο 

Ιούλιος. «Ξέρω πολλές ζέβρες που 

τις έχουν φάει λιοντάρια. Αυτό 

είναι το πιο ηλίθιο πράγμα 

που έχω ακούσει ποτέ!»

Δε 
βαριέσαι, τουλάχιστον απέφυγα τα λιοντάρια.

Έτσι, μια ωραία εβδομάδα, ο Ιούλιος σκαρφίστηκε 

ένα φίνο σχέδιο για να τη γλιτώσει και να μην πάει. 

«Κοίτα, μαμά, βρήκα αυτή τη λακκούβα με νερό. 

Θα ’ναι μια χαρά για μένα!» είπε.

«Όχι!» τον μάλωσε η μαμά του. «Θα ’ρθεις στη λίμνη 

όπως κι όλοι οι άλλοι».

«Ναι, αλλά τι θα γίνει μ’ εκείνους τους κροκόδειλους…»

Μμμ! 
Μιαμ!

Σναπ! Σναπ! 
Έλα μέσα! 

  Το νερό είναι      
    υπέροχο!

Γκρρ... Γκρρ...

Γκλουπ γκλουπ γκλουπ

Σναπ!

Σναπ!Σναπ!

Φσ
σσ

σσ
σσ

ς
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«Μπορείς να κάνεις εκπληκτικές ανάποδες τούμπες 

στη λακκούβα σου με το νερό, όπως κάνουμε στη λίμνη; 

Ας το ανακαλύψουμε!»

«Όχι, καλά το φαντάστηκα! Έλα, χαζούλη – όποιος 

φτάσει τελευταίος είναι αγριόχοιρος!»

Και μ’ αυτά τα λόγια, κάλπασε μακριά μαζί με 

το υπόλοιπο κοπάδι.

«Λοιπόν, ξεκινάμε για τη λίμνη αυτή τη στιγμή, 

διαφορετικά το λιοντάρι με τα μεγάλα δόντια θα είναι 

το μικρότερο πρόβλημά σου!»

Καθώς ο Ιούλιος περιποιόταν τον μελανιασμένο του 

πισινό, ο Βρούτος πήγε κορδωμένος προς το μέρος του. 

«Έλα, αδέλφι. Η λίμνη είναι υπέροχη! Πολύ πιο 

συναρπαστική από την ηλίθια λακκούβα σου με το νερό».

Και προτού προλάβει ο Ιούλιος να τον αποφύγει, 

ο Βρούτος τον άρπαξε από τις μπροστινές του οπλές και 

τον στριφογύρισε.

Οου!

Μην 
αντιμιλάς 

στη μητέρα 
σου!

Γιάουτς!

Κλοτσιά!

Άσε με ΚΑΤΩ!!

Σπλας!

Πόσο τον 
μισώ αυτό 
τον ηλίθιο!
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ 

Η ΒΡΟΜΕΡΗ ΤΡΥΠΑ

Θέλω να 
πάω σπίτι!
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Ιούλιος Ζέβρα

Ώστε νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα 

για τις ζέβΡέΣ , έτσι; Είναι ωραίες, τρώνε γρασίδι 

και χμ… καταλήγουν σχεδόν πάντα στα σαγόνια  

των λιονταριών. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι λιγάκι 

βαρετές και ανόητες.

Αλλά ένας καβγάς με έναν γκρινιάρη 

μονομάχο μπορεί να κάνει θαύματα και να 

αλλάξει μια ζέβρα… Γι’ αυτό, λοιπόν, ενώστε 

δυνάμεις και ζητωκραυγάστε για τον ριγωτό 

ήρωά μας, τον Ιούλιο, καθώς προσπαθεί  

να επιβιώσει στην πιο θανάσιμη αρένα

της παγκόσμιας ιστορίας: το ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ! 

ΑΠΛΩΣ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΛΟΓΟ 

  

(ή Φαίδρα…)

Τρελάθηκες; 

Δεν έχουμε 

καμία σχέση 
με άλογα!

Εεε !

βΙβΛΙΟ Ι


