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Οι ιστορίες του Ρόαλντ Νταλ 
είναι μαγικές, οι ήρωές του 
ευφάνταστοι και αξέχαστοι. 

Τα βιβλία του έχουν πουλήσει  
περισσότερα από 200 εκατομμύρια 
αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ έχουν 

μεταφραστεί σε 58 γλώσσες. 

1916-2016:
Γιορτάζουμε τά 100 χρονιά άπο 
τη Γεννηση του ροάλντ ντάλ.

μπειτε κι εσεισ στον υπεροχο 
κοσμο του ντάλ κάι μάΓευτειτε... 
ζηστε την εμπειριά!

«οποιοσ δεν πιστευει στη μάΓειά 
δε θά τη βρει ποτε!» 
ρόαλντ νταλ
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O ταν ο Ρόαλντ Νταλ ήταν μικρός, του 
συνέβαιναν ένα σωρό ασυνήθιστα 

πράγματα. 
Μια φορά, μαζί με τέσσερις 

συμμαθητές του, εκδικήθηκε 
τη στριμμένη κυρία Πράτσετ 

μέσα στο ζαχαροπλαστείο της.  
Πήγε διακοπές σε νορβηγικά νησιά, έζησε 

περιπέτειες στην Αφρική και πέρασε κάμποσες 
απολαυστικές μέρες δοκιμάζοντας σοκολάτες. 
Αντιμετώπισε απαίσιους νταήδες στο σχολείο και 
είχε ένα αυτοκινητικό ατύχημα που παραλίγο να του 
κοστίσει τη μύτη του…

Ο Ρόαλντ Νταλ μοιράζεται τις αναμνήσεις του. 
Κάποιες είναι αστείες,  

κάποιες όχι και τόσο ευχάριστες.  
Όλες όμως είναι αληθινές, πέρα για πέρα. 

AΓο
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Ο ροάλντ ντάλ ήταν κατάσκοπος, 
κορυφαίος πιλότος μαχητικού 

αεροσκάφους, ιστορικός της σοκολάτας 
και ιατρικός εφευρέτης. Ήταν επίσης 

ο συγγραφέας των βιβλίων ο τσάρλι κάι 
το ερΓοστάσιο σοκολάτάσ, μάτιλντά, 
ο μΦΓ και πολλών ακόμα εξαίρετων 

ιστοριών. Παραμένει ο Νο 1 παραμυθάς 
στον κόσμο. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν άλλα 14 βιβλία  
του συγγραφέα για μικρούς αλλά  
και μεγαλύτερους αναγνώστες. 

www.roalddahl.com
Συγχαρητήρια! Αγοράζοντας αυτό το βιβλίο, βοήθησες άλλο ένα παιδί. 10% των δικαιωμάτων του Ρόαλντ Νταλ 

διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δες στο εσωτερικό του βιβλίου για περισσότερες πληροφορίες.
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Για την Άλφχιλντ, την Έλζε, την Άστα, 
την Έλεν και τον Λούις
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Αυτοβιογραφία ονομάζεται το βιβλίο που γράφει κά-
ποιος για τη ζωή του και συνήθως είναι γεμάτο με ένα 
σωρό βαρετές λεπτομέρειες.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι αυτοβιογραφία. Ποτέ δε θα 
έγραφα την ιστορία του εαυτού μου. Από την άλλη, σε 
όλη τη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων στο σχολείο 
και αμέσως μετά, μου συνέβησαν ορισμένα πράγματα 
που ποτέ δεν ξέχασα.

Κανένα από αυτά δεν είναι σημαντικό, μα όλα μού 
έκαναν τόσο τρομερή εντύπωση, που ποτέ δεν κατά-
φερα να τα βγάλω από το μυαλό μου. Το καθένα, ακό-
μη και μετά το πέρασμα πενήντα και ενίοτε εξήντα χρό-
νων, έχει παραμείνει χαραγμένο στη μνήμη μου.

Δε χρειάστηκε να ψάξω τίποτα. Το μόνο που έκανα 
ήταν να τα ψαρέψω από την επιφάνεια της συνείδησής 
μου και να τα καταγράψω.

Κάποια είναι αστεία, κάποια είναι οδυνηρά, κάποια 
είναι δυσάρεστα. Μάλλον γι’ αυτό τα θυμάμαι πάντοτε 
τόσο έντονα. Όλα είναι αληθινά.

Ρ. Ντ.
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Σημείο εκκίνησης
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Παιδικό σπιτάκι

Άλφχιλντ, Έλεν και Έλζε, εγώ και ΆστριΡάντιρ
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Μπαμπάς και μαμά

Ο πατέρας μου, ο Χάραλντ Νταλ, ήταν Νορβηγός και κα-
ταγόταν από μια μικρή πόλη κοντά στο Όσλο, το Σάρ-
πσμποργκ. Ο δικός του πατέρας, δηλαδή ο παππούς 
μου, ήταν ένας ευκατάστατος έμπορος και του ανήκε 
ένα μαγαζί στο Σάρπσμποργκ, το οποίο πουλούσε σχε-
δόν τα πάντα, από τυρί μέχρι κοτετσόσυρμα.

Τώρα που γράφω αυτές τις λέξεις έχουμε 1984, αλλά 
ο παππούς μου γεννήθηκε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, 
το 1820, λίγο αφότου ο Ουέλινγκτον νίκησε τον Ναπο-
λέοντα στο Βατερλό. Αν ζούσε σήμερα, ο παππούς μου 
θα ήταν εκατόν εξήντα τεσσάρων χρόνων. Ο πατέρας 
μου θα ήταν εκατόν είκοσι ένα. Και ο πατέρας μου και 
ο παππούς μου άργησαν να βάλουν μπρος όσον αφο-
ρά τα παιδιά.

Όταν ο πατέρας μου ήταν δεκατεσσάρων, που και 
πάλι είναι πάνω από εκατό χρόνια πριν, ανέβηκε στη 
στέγη του πατρικού του για να αντικαταστήσει μερικά 
κεραμίδια που είχαν ξεκολλήσει, όταν γλίστρησε κι έπε-
σε. Έσπασε το αριστερό του χέρι κάτω από τον αγκώ-
να. Κάποιος έτρεξε να φέρει τον γιατρό και, μισή ώρα 
αργότερα, με την ιππήλατη άμαξά του, εμφανίστηκε ο 
κύριος γιατρός μεγαλοπρεπής και τύφλα στο μεθύσι. 
Ήταν τόσο στουπί, που πέρασε τον σπασμένο αγκώνα 
για εξαρθρωμένο ώμο. 

«Σύντομα θα τον έχουμε βάλει στη θέση του!» ανα-
φώνησε και δυο περαστικοί κλήθηκαν να βοηθήσουν στο 
τράβηγμα. Τους έδωσε οδηγίες να κρατούν τον πατέρα 
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μου από τη μέση, ενώ αυτός τον γράπωσε από τον καρ-
πό του σπασμένου χεριού και φώναξε: «Τραβήξτε! Τρα-
βήξτε με όλη σας τη δύναμη!»

Ο πόνος πρέπει να ήταν μαρτυρικός. Το θύμα ούρ-
λιαξε και η μητέρα του, που παρακολουθούσε με τρόμο 
τα τεκταινόμενα, φώναξε: «Σταματήστε!» Μα είχε ήδη 
γίνει μεγάλη ζημιά και μια σκλήθρα οστού ξεπεταγόταν 
από το δέρμα του πήχη.

Αυτό συνέβη το 1877, τότε 
που η ορθοπεδική χειρουργική 
δεν ήταν αυτό που είναι σήμε-
ρα. Έτσι, απλώς ακρωτηρία-
σαν το χέρι στον αγκώνα και 
για το υπόλοιπο της ζωής του 
ο πατέρας μου αναγκάστηκε 
να τα βγάλει πέρα με ένα χέρι. 
Ευτυχώς, είχε χάσει το αριστε-
ρό και σταδιακά, με τα χρόνια, 
έμαθε στον εαυτό του να κάνει 

λίγο πολύ ό,τι ήθελε μόνο με τα τέσσερα δάχτυλα και 
τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού. Έδενε τα κορδό-
νια του το ίδιο γρήγορα μ’ εμένα και μ’ εσάς και, για να 
κόβει το φαγητό στο πιάτο του, είχε ακονίσει την πάνω 
άκρη ενός πιρουνιού ούτως ώστε να είναι ταυτόχρονα 
μαχαίρι και πιρούνι. Φύλαγε το έξυπνο εργαλείο του 
σε μια λεπτή δερμάτινη θήκη, την οποία κουβαλούσε 
πάντοτε στην τσέπη του. Η απώλεια του ενός χεριού, 
συνήθιζε να λέει, του είχε προκαλέσει ένα μόνο σοβα-
ρό πρόβλημα. Του ήταν αδύνατο να κόψει την κορυφή 
ενός βραστού αυγού. 
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Ο πατέρας μου ήταν κάνα χρόνο μεγαλύτερος από 
τον αδελφό του, τον Όσκαρ, αλλά οι δυο τους ήταν εξαι-
ρετικά δεμένοι και, λίγο αφότου παράτησαν το σχολείο, 
πήγαν μαζί μια μεγάλη βόλτα για να σχεδιάσουν το μέλ-
λον τους. Αποφάσισαν ότι μια μικρή πόλη όπως το Σάρ-
π σ μποργκ σε μια μικρή χώρα όπως η Νορβηγία δεν ήταν 
μέρος για να κάνεις την τύχη σου. Αυτό που έπρεπε να 
κάνουν, συμφώνησαν, ήταν να φύγουν για μία από τις 
μεγάλες χώρες, την Αγγλία ή τη Γαλλία, όπου οι ευκαι-
ρίες να πιάσουν την καλή θα ήταν απεριόριστες.

Ο πατέρας τους, ένας φιλικός γίγαντας κοντά δυο 
μέτρα, δε διέθετε τον δυναμισμό και τη φιλοδοξία των 
γιων του και αρνήθηκε να υποστηρίξει τούτη την ανόη-
τη ιδέα. Όταν τους απαγόρεψε να φύγουν, εκείνοι το 
έσκασαν από το σπίτι και, με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο, κατάφεραν να φτάσουν στη Γαλλία, δουλεύοντας σε 
ένα φορτηγό πλοίο.

Από το Καλέ πήγαν στο Παρίσι και εκεί συμφώνησαν 
να χωριστούν, διότι ο καθένας ήθελε την ανεξαρτησία 
του. Ο θείος Όσκαρ, δεν ξέρω γιατί, κατευθύνθηκε δυ-
τικά για το Λα Ροσέλ, στην ακτή του Ατλαντικού, ενώ ο 
πατέρας μου έμεινε προς το παρόν στο Παρίσι.

Έχει ενδιαφέρον η ιστορία των δύο αυτών αδελφών, 
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πώς έστησαν ολότελα διαφορετικές επιχειρήσεις σε δια-
φορετικές χώρες και πώς έκαναν και οι δυο τους περιου-
σία, αλλά δεν προλαβαίνω να σας τη διηγηθώ εδώ παρά 
μόνο εν συντομία.

Ας ξεκινήσουμε από τον θείο Όσκαρ. Τότε το Λα Ρο-
σέλ ήταν –και ακόμη είναι– ψαρολίμανο. Προτού κλεί-
σει τα σαράντα, είχε γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος 
της πόλης. Του ανήκε ένα στόλος τράτες με το όνομα 
«Pêcheurs d’Atlantique» και ένα μεγάλο εργοστάσιο που 
κονσερβοποιούσε τις σαρδέλες που έπιαναν οι τράτες 
του. Παντρεύτηκε μια κόρη καλής οικογενείας και απέ-
κτησε ένα θαυμάσιο σπίτι στην πόλη, καθώς και ένα με-
γάλο κάστρο στην εξοχή. Έγινε συλλέκτης επίπλων Λου-
δοβίκου ΙΕ', εξαίσιων πινάκων ζωγραφικής και σπάνιων 
βιβλίων, και όλα αυτά τα όμορφα αντικείμενα μαζί με 
την ακίνητη περιουσία εξακολουθούν να ανήκουν στην 
οικογένεια. Δεν έχω δει το κάστρο στην εξοχή, αλλά στο 
σπίτι στο Λα Ροσέλ πήγα πριν από κάνα δυο χρόνια και 
είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Και μόνο τα έπιπλα θα 
έπρεπε να βρίσκονται σε μουσείο.

Όσο ο θείος Όσκαρ δραστηριοποιούνταν στο Λα Ρο-
σέλ, ο μονόχειρας αδελφός του, ο Χάραλντ (ο πατέρας 
μου), δεν καθόταν άπραγος στ’ αυγά του. Στο Παρίσι είχε 
συναντήσει έναν άλλον νεαρό Νορβηγό ονόματι Αάντνε-
σεν και οι δυο τους είχαν πάρει την απόφαση να συνερ-
γαστούν και να γίνουν ναυλομεσίτες. Ναυλομεσίτης είναι 
το άτομο που προμηθεύει το πλοίο με όλα όσα χρειάζε-
ται όταν πιάνει λιμάνι – καύσιμο και φαγητό, σκοινί και 
μπογιά, σαπούνι και πετσέτες, σφυριά και καρφιά και 
χιλιάδες ακόμη άλλα μικροπράγματα. Ο ναυλομεσίτης εί-
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ναι ένα είδος μεγάλου μαγαζάτορα για πλοία και μακράν 
το σημαντικότερο που τους προμηθεύει είναι το καύσιμο 
με το οποίο λειτουργούν οι μηχανές του πλοίου. Εκείνες 
τις μέρες, καύσιμο σήμαινε ένα μόνο πράγμα. Κάρβου-
νο. Δεν κυκλοφορούσαν πετρελαιοκίνητα καράβια στους 
ωκεανούς εκείνο τον καιρό. Όλα τα πλοία ήταν ατμοκί-
νητα και τα παλιά αυτά ατμόπλοια χρειάζονταν εκατο-
ντάδες, συχνά χιλιάδες, τόνους κάρβουνο. Για τους ναυ-
λομεσίτες, το κάρβουνο ήταν μαύρο χρυσάφι. 

Ο πατέρας μου και ο καινούργιος του φίλος, ο κύ-
ριος Αάντνεσεν, αυτό το αντιλαμβάνονταν απόλυτα. Το 
λογικό, έλεγαν ο ένας στον άλλον, θα ήταν να στήσουν 
την επιχείρησή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια 
ανθράκευσης της Ευρώπης. Σε ποιο; Η απάντηση ήταν 
απλή. Τότε το μεγαλύτερο λιμάνι ανθράκευσης του κό-

μπογιά σκοινί σαπούνι
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σμου ήταν το Κάρντιφ στη νότια Ουαλία. Και για το Κάρ-
ντιφ κινήσανε οι δύο αυτοί φιλόδοξοι νέοι άντρες κου-
βαλώντας μαζί τους λίγες ή καθόλου αποσκευές. Μα ο 
πατέρας μου είχε κάτι καλύτερο από αποσκευές. Είχε 
σύζυγο, μια νεαρή Γαλλίδα με το όνομα Μαρί, την οποία 
είχε πρόσφατα παντρευτεί στο Παρίσι.

Στο Κάρντιφ, ίδρυσαν τη ναυλομεσιτική εταιρεία «Αά-
ντνεσεν και Νταλ» και νοίκιασαν ένα απλό δωμάτιο στην 
οδό Μπιουτ για γραφείο. Έτσι ξεκινά κάτι που ακούγε-
ται σαν μία από αυτές τις παραφουσκωμένες ιστορίες 
επιτυχίας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν αποτέλε-
σμα τρομερά σκληρής και έξυπνης δουλειάς από τη μεριά 
των δύο φίλων. Πολύ σύντομα, η «Αάντνεσεν και Νταλ» 
είχε περισσότερη δουλειά από αυτήν που μπορούσαν 
να αναλάβουν μόνοι τους οι δυο συνέταιροι. Μετακόμι-
σαν σε μεγαλύτερα γραφεία και προσέλαβαν περισσότε-
ρο προσωπικό. Τότε άρχισε να πέφτει το αληθινό χρή-
μα. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο πατέρας μου κατάφερε να 
αγοράσει ένα ωραίο σπίτι στο χωριό Λάνταφ, έξω από 
το Κάρντιφ, και εκεί η σύζυγός του η Μαρί γέννησε δυο 
παιδιά, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι. Μα, δυστυχώς, πέθα-
νε αφού γέννησε το δεύτερο.

Όταν το σοκ και η θλίψη του θανάτου της άρχισαν 
κάπως να καταλαγιάζουν, ο πατέρας μου ξαφνικά αντι-
λήφθηκε ότι τα δύο μικρά παιδιά του χρειάζονταν του-
λάχιστον μια μητριά να τα φροντίζει. Εξάλλου, ένιωθε 
τρομερά μόνος. Ήταν προφανές ότι έπρεπε να ψάξει να 
βρει άλλη γυναίκα. Αλλά αυτό ήταν ευκολότερο στα λό-
για παρά στην πράξη για έναν Νορβηγό που ζούσε στη 
νότια Ουαλία και δε γνώριζε πολύ κόσμο. Έτσι, αποφά-
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σισε να πάρει άδεια και να ταξιδέψει πίσω στην πατρί-
δα του, τη Νορβηγία και, ποιος ξέρει, αν ήταν αρκετά 
τυχερός, ίσως να έβρισκε μια όμορφη καινούργια νύφη 
στη χώρα του.

Πέρα στη Νορβηγία, το καλοκαίρι του 1911, ενώ τα-
ξίδευε με ένα μικρό ατμόπλοιο στο φιόρδ του Όσλο, συ-
νάντησε μια νεαρή κυρία με το όνομα Σόφι Μάγκντα-
λεν Χέσελμπεργκ. Όντας άνθρωπος που αναγνώριζε το 
καλό πράγμα με το που το αντίκριζε, της έκανε πρότα-
ση γάμου μέσα σε μια εβδομάδα και την παντρεύτηκε 
λίγο μετά.

Ο Χάραλντ Νταλ πήγε τη Νορβηγίδα σύζυγό του μήνα 
του μέλιτος στο Παρίσι και ύστερα στο σπίτι στο Λά-
νταφ. Οι δυο τους ήταν βαθιά ερωτευμένοι και μακά-
ρια ευτυχισμένοι και τα επόμενα έξι χρόνια εκείνη του 
χάρισε τέσσερα παιδιά, ένα κορίτσι, άλλο ένα κορίτσι, 

Η μαμά αρραβωνιασμένη
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ένα αγόρι (εμένα) και ένα τρίτο κορίτσι. Πλέον υπήρχαν 
έξι παιδιά στην οικογένεια, δύο από την πρώτη γυναί-
κα του πατέρα μου και τέσσερα από τη δεύτερη. Είχαν 
ανάγκη από ένα μεγαλύτερο και καλύτερο σπίτι, και τα 
χρήματα για να το αγοράσουν υπήρχαν.

Έτσι, το 1918, όταν ήμουν δύο χρόνων, μετακομίσα-
με όλοι σε μια επιβλητική έπαυλη στην εξοχή δίπλα στο 
χωριό Ράντιρ, περίπου δεκατρία χιλιόμετρα δυτικά του 
Κάρντιφ. Θυμάμαι ένα πελώριο σπίτι με πυργίσκους στη 
στέγη και μεγαλειώδεις κήπους και αρχοντικές αυλές. 
Υπήρχαν πολλά στρέμματα αγρόκτημα και δάσος, κα-
θώς και κάμποσα αγροτόσπιτα για το προσωπικό. Πολύ 
γρήγορα, τα λιβάδια είχαν γεμίσει αγελάδες για άρμεγ-
μα, τα χοιροστάσια γουρούνια, το κοτέτσι κότες. Μεγά-
λα άλογα έσερναν τα αλέτρια και τα κάρα. Είχαν προ-
σληφθεί ένας ζευγάς, ένας γελαδάρης, κάνα δυο κηπου-
ροί, καθώς και κάθε είδους υπηρέτες για το εσωτερικό 
του σπιτιού. Όπως ο αδελφός του ο Όσκαρ στο Λα Ρο-
σέλ, ο Χάραλντ Νταλ τα είχε αδιαμφισβήτητα καταφέρει.

Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει πάνω απ’ όλα στους 
δύο αδελφούς είναι το εξής. Αν και προέρχονταν από μια 

Εγώ, 8 μηνών
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απλή, αμόρφωτη, επαρχιακή οικογένεια, και οι δύο, ανε-
ξάρτητα ο ένας από τον άλλον, ανέπτυξαν ένα ισχυρό 
ενδιαφέρον για τα όμορφα πράγματα. Μόλις απέκτη-
σαν την οικονομική δυνατότητα, άρχισαν να γεμίζουν τα 
σπίτια τους με υπέροχους πίνακες ζωγραφικής και θαυ-
μάσια έπιπλα. Επιπλέον, ο πατέρας μου έγινε εξαίρετος 
κηπουρός και, πάνω απ’ όλα, συλλέκτης αλπικών φυ-
τών. Η μητέρα μου μου διηγούνταν πώς οι δυο τους πή-
γαιναν εκδρομές στα βουνά της Νορβηγίας και πώς την 
τρόμαζε μέχρι θανάτου σκαρφαλώνοντας με το ένα χέρι 
σε απότομα βράχια για να φτάσει μικρά αλπικά φυτά 
που φύτρωναν ψηλά σε κάποιο πέτρινο περβάζι. Ήταν 
επίσης άριστος ξυλογλύπτης και οι περισσότερες κορνί-
ζες των καθρεφτών μας ήταν δική του δουλειά. Το ίδιο 

Το σπίτι στο Ράντιρ
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και το πλαίσιο του τζακιού στο σαλόνι, ένα εξαίσιο σχέ-
διο με φρούτα και φύλλωμα και πλεγμένα κλαδιά σκαλι-
σμένο σε βελανιδιά.

Κρατούσε ανελλιπώς ημερολόγιο. Ακόμη έχω ένα από 
τα πολλά του τετράδια από τον Μεγάλο Πόλεμο του 
1914-1918. Κατά τη διάρκεια εκείνων των πέντε χρόνων, 
έγραφε καθημερινά κάμποσες σελίδες σχόλια και παρα-
τηρήσεις για τα γεγονότα του καιρού. Έγραφε με πένα 
και, παρότι τα νορβηγικά ήταν η μητρική του γλώσσα, 
πάντα τα ημερολόγιά του ήταν σε άπταιστα αγγλικά.

Είχε μια παράξενη θεωρία για το πώς να αναπτύσ-
σεις την αίσθηση της ομορφιάς στο μυαλό των παιδιών. 
Κάθε φορά που έμενε η μητέρα μου έγκυος, περίμενε 

Γράμμα του μπαμπά
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έως τους τρεις τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της 
και τότε της ανακοίνωνε ότι είχε φτάσει η ώρα για τους 
«ωραίους περιπάτους». Στους «ωραίους περιπάτους», 
την πήγαινε σε πανέμορφα μέρη στην εξοχή και περπα-
τούσε μαζί της για μία περίπου ώρα τη φορά, ώστε να 
μπορέσει εκείνη να απορροφήσει το μεγαλείο όσων την 
περιβάλλανε. Η θεωρία του ήταν ότι, αν τα μάτια της 
εγκύου παρατηρούσαν αδιάκοπα την ομορφιά της φύ-
σης, αυτή η ομορφιά κάπως θα μεταδιδόταν στο μυα-
λό του αγέννητου μωρού στη μήτρα και αυτό το μωρό 
μεγαλώνοντας θα γινόταν λάτρης των ωραίων πραγμά-
των. Τέτοια αγωγή λάμβαναν όλα του τα παιδιά πριν 
γεννηθούν.
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