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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. 

Μπείτε κί εσείσ στον υπεροχο 
κοσΜο του νταλ καί Μαγευτείτε... 
Ζήστε τήν εΜπείρία!

«οποίοσ δεν πίστευεί στή Μαγεία 
δε θα τή βρεί ποτε!» 
ρόαλντ νταλ

Από 8 ετών
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ή μαμά του Μπίλί λέει ότι δεν πρέπει ποτέ  

να βγει έξω απ’ την πόρτα του κήπου και να εξερευνήσει  

το σκοτείνο δασοσ. 

ετσί, μια μέρα, ο Μπίλι κάνει αυτό ακρίβΩσ!

εκεί ο Μπίλί συναντά τους Μίκροσκοπίνουσ,  

τα μικροσκοπικά ανθρωπάκια που ζουν 

μέσα στις κουφάλες των δέντρων.  

οι Μικροσκοπίνοι όμως κινδυνεύουν. ο απαίσιος 

Μουγκροδοντασ, ο φόβος και ο τρόμος του δάσους,  

τους εξαφανίζει κατά χιλιάδες. 

θα μπορέσει ο Μπίλί να βρει έναν τρόπο να εξολοθρεύσει  

το πείνασΜενο θήρίο μια και καλή, 

ή θα τον καταβροχθίσει κι εκείνον;
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Ο ροαλντ νταλ ήταν κατάσκοπος, 
κορυφαίος πιλότος μαχητικού 

αεροσκάφους, ιστορικός της σοκολάτας 
και ιατρικός εφευρέτης. Ήταν επίσης 

ο συγγραφέας των βιβλίων ο τσαρλί καί 
το εργοστασίο σοκολατασ, Ματίλντα, 
ο ΜΦγ και πολλών ακόμα εξαίρετων 

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

κυκλοφορούν άλλα 15 βιβλία  
του συγγραφέα για μικρούς αλλά  
και μεγαλύτερους αναγνώστες. 

Για πληροφορίες σχετικά με 
τη φιλανθρωπική μας δράση, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε  
το www.roalddahl.com.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΙΛΙ ΚΑΘΕΤΑΙ  
ΦΡΟΝΙΜΑ

Η μητέρα του Μικρού Μπίλι πάντοτε του έλεγε 

ακριβώς τι επιτρεπόταν και τι δεν επιτρεπόταν 

να κάνει.

Όλα όσα επιτρέπονταν ήταν βαρετά. Όλα όσα 

δεν επιτρέπονταν ήταν συναρπαστικά.

Ένα πράγμα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ, το πιο συ-

ναρπαστικό απ’ όλα, ήταν να περάσει την πόρτα 

του κήπου μοναχός του και να εξερευνήσει τον κό-

σμο που απλωνόταν πίσω της. 

Εκείνο το ηλιόλουστο καλοκαιρινό απόγευμα, ο Μι-

κρός Μπίλι καθόταν με τα γόνατα σε μια καρέκλα στο 

σαλόνι και αγνάντευε τον υπέροχο κόσμο πέρα από 

το παράθυρο. Η μητέρα του σιδέρωνε στην κουζίνα 

και παρότι η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν τον έβλεπε.

Κάθε λίγο και λιγάκι η μητέρα φώναζε: «Μικρέ 

Μπίλι, τι σκαρώνεις εκεί μέσα;»
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Και ο Μικρός Μπίλι κάθε φορά απαντούσε: «Κά-

θομαι φρόνιμα, μαμά».

Μόνο που ο Μικρός Μπίλι είχε βαρεθεί τρομερά 

να κάθεται φρόνιμα.

Από το παράθυρο, όχι και τόσο μακριά, μπορού-

σε να δει το μεγάλο, σκοτεινό, μυστηριώδες δάσος 

που ονομαζόταν Δάσος της Αμαρτίας. Το Δάσος της 

Αμαρτίας ήταν κάτι που πάντοτε λαχταρούσε να 

εξερευνήσει.

Η μητέρα τού είχε πει ότι ως και οι μεγάλοι φο-
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βούνταν να πατήσουν το πόδι τους στο Δάσος της 

Αμαρτίας. Του είχε απαγγείλει μάλιστα κι ένα ποίημα 

που ήταν διάσημο στην περιοχή. Πήγαινε ως εξής:

Στης Αμαρτίας το Δάσος κίνδυνος παραφυλά!

Κανείς δε βγαίνει από κει μέσα, γι’ αυτό πρόσεξε 

καλά!

«Γιατί δε βγαίνει κανείς;» ρώτησε ο Μικρός Μπίλι. 

«Τι τους συμβαίνει μες στο δάσος;»
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«Τούτο το δάσος», είπε η μητέρα του, «είναι γε-

μάτο με τα πιο αιμοβόρικα άγρια ζώα του κόσμου».

«Εννοείς τίγρεις και λιοντάρια;» ρώτησε ο Μικρός 

Μπίλι.

«Πολύ χειρότερα», είπε η μητέρα του.

«Τι είναι χειρότερο από τις τίγρεις και τα λιοντά-

ρια, μαμά;»

«Οι Ματζαφλάροι είναι χειρότεροι», είπε η μητέρα 
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του, «και οι Σκροτοκέφαλοι και τα Κομπινούρια και 

οι Γιγαντορωγαλίδες. Και ο χειρότερος όλων είναι ο 

Τρομερός Αιμοδιψής Ξεδοντιάρης Πετροκοπάνας 

Σαλιάμπουρας. Ζει κι ένας τέτοιος εκεί μέσα».

«Σαλιάμπουρας είπες, μαμά;»

«Μάλιστα. Και όταν σε κυνηγά ο Σαλιάμπουρας, 

βγάζει σύννεφα καυτού καπνού από τη μύτη».

«Και θα με φάει;» ρώτησε ο Μικρός Μπίλι.

«Θα σε κάνει μια χαψιά», είπε η μητέρα του.

Ο Μικρός Μπίλι δεν πίστευε ούτε λέξη από όλα 

αυτά. Μάντευε ότι η μητέρα του τα έβγαζε όλα από 

το μυαλό της μόνο και μόνο για να τον τρομάξει ώστε 

να μη βγει ποτέ από το σπίτι μοναχός του. 
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Μα τώρα ο Μικρός Μπίλι καθόταν με τα γόνατα 

στην καρέκλα και αγνάντευε όλο λαχτάρα από το 

παράθυρο το περίφημο Δάσος της Αμαρτίας.
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«Μικρέ Μπίλι», φώναξε η μητέρα από την κουζί-

να. «Τι κάνεις τώρα;»

«Κάθομαι φρόνιμα, μαμά», της φώναξε ο Μικρός 

Μπίλι.

Τότε συνέβη κάτι αλλόκοτο. Κάποιος άρχισε να 

του ψιθυρίζει στο αυτί. Ο Μικρός Μπίλι ήξερε καλά 

ποιος ήταν. Ήταν ο Διάβολος. Όποτε βαριόταν 

ιδιαίτερα, ο Διάβολος πάντοτε άρχιζε να του ψιθυ-

ρίζει.

«Είναι εύκολο», ψιθύρισε ο Διάβολος, «να σκαρφα-

λώσεις έξω από το παράθυρο. Κανείς δε θα σε δει. 

Και στο άψε σβήσε θα βρεθείς στον κήπο, και στο 

άψε σβήσε θα βγαίνεις από την μπροστινή πόρτα, 
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και στο άψε σβήσε θα εξερευνάς το θαυμαστό Δάσος 

της Αμαρτίας μοναχός σου. Είναι μούρλια μέρος. Λέ-

ξη μην πιστεύεις από όσα σου λέει η μητέρα σου για 

Ματζαφλάρους και Σκροτοκέφαλους και Κομπινού-

ρια και Γιγαντορωγαλίδες και Τρομερούς Αιμοδιψείς 

Ξεδοντιάρηδες Πετροκοπάνες Σαλιάμπουρες. Δεν 

υπάρχουν τέτοια πράγματα».

«Τι υπάρχει εκεί μέσα;» ψιθύρισε ο Μικρός Μπίλι.

«Αγριοφράουλες», ψιθύρισε ο Διάβολος. «Το έδα-

φος του δάσους είναι όλο στρωμένο με αγριοφράου-

λες, και όλες τους είναι κατακόκκινες, ζουμερές και 

πεντανόστιμες. Πήγαινε δες και μόνος σου».

Να τι ψιθύρισε απαλά ο Διάβολος στο αυτί του 

Μικρού Μπίλι εκείνο το ηλιόλουστο καλοκαιρινό 

απόγευμα.

Την επόμενη στιγμή, ο Μικρός Μπίλι είχε ανοίξει 

το παράθυρο και σκαρφάλωνε έξω.
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