
  παρουσιάζει…

Ο



Τόνι Ρος

Η πρωτότυπη έκδοση στα αγγλικά από τις Εκδόσεις 

HarperCollins Children’s Books έχει τον τίτλο:

THERE’S A SNAKE IN MY SCHOOL!

© Κειμένων: David Walliams, 2016

© Εικονογράφησης: Tony Ross, 2016

© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017 

under licence from HarperCollins Publishers Ltd.

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κίνα.

ISBN 978-618-01-2161-2

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 

(Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο 

ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, 

μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, 

μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ENA

Οι βαρετές πληροφορίες
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I ♥ CATS

Στη Ρουθ, με τις ευχαριστίες μου. Τ. Ρ.
Στους Τρεις Αμίγκος, 

Έντι, Φράνκι 

και Άλφρεντ. 

Ντ. Ου.

Ντέιβιντ και Μπερτ

Στάνλεϊ

Ντόροθι

Τόνι
Ο κύριος Φωτεινός είχε πει στους μαθητές του να φέρουν 
εκείνη τη μέρα το κατοικίδιό τους στο σχολείο. Όλα τα παιδιά 
έτρεξαν στο προαύλιο για να γνωρίσουν τα ζώα.

Υπήρχαν…

μια εκατοντάχρονη 
χελώνα

μια ΧΟΝΤΡΗ 
γάτα, 

και ένας 
ψηλός 

σκύλος.

ένα βλακωδώς 
χαριτωμένο 
χάμστερ,

ένα μικροσκοπικό 
χρυσόψαρο,
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Τελευταίο έφτασε, ως συνήθως, ένα μικρό κορίτσι που 
το έλεγαν Μιράντα, καβάλα στο

«Αυτή είναι η Πηνελόπη, είναι πύθωνας και είναι 
το κατοικίδιό μου!» ανακοίνωσε η Μιράντα.

Όταν τα άλλα παιδιά είδαν το φίδι, ούρλιαξαν
τεράστιο, γλιστερό φίδι του.

«Ααααα!»
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Της Μιράντας τής άρεσε να είναι διαφορετική. Ξεχώριζε πάντα στο σχολείο με τον  

    

και τις αστείες απαντήσεις της στην τάξη.

Είναι κάπως ασυνήθιστο να έχεις για κατοικίδιο 
έναν πύθωνα, αλλά η Μιράντα και η Πηνελόπη 
περνούσαν πολύ ωραία όταν έπαιζαν μαζί. 
Για το μικρό κορίτσι το φίδι μπορούσε να γίνει…

τρ
ομ

πόν
ι…

 τ η λ ε σ κ ό π ι ο ,  

«Τι τέλειωσε 
το 1945;»

«Το 1944;»

Χα  χα  
χα  
χα  

χα !

     χούλα χουπ,

τρίτο χέρι!

   μπαλόνι,

φουλάρι,

ιδιαίτερο τρόπο που φορούσε 
τη σχολική στολή, 

 με τις ρόδες που έκανε 
στους διαδρόμους

και μερικές φορές όταν είχαν 
πολύ σκανταλιάρικη διάθεση…
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Ένα
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Στη Μιράντα αρέσει να είναι διαφορετική. 
Τη μέρα που ο δάσκαλος τους ζητάει να 
φέρουν το κατοικίδιό τους στο σχολείο, 

η Μιράντα παρουσιάζει σε όλους 
το πολύ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ κατοικίδιό της...

Όμως, η κυρία Φούσκωμα, η διευθύντρια, 
πιστεύει ότι τα φίδια πρέπει να 

απαγορεύονται στα σχολεία. Βέβαια, 
η Πηνελόπη έχει άλλη άποψη…

την Πηνελόπη, το φίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Υπάρχει ένα 

ΦΙΔΙ 
στο βιβλίο!
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