
Ο απίθανος κύριος Φοξ το έχει βάλει στα πόδια και τρέ-
χει για να γλιτώσει! Οι τρεις κτηματίες στην κοιλάδα, 

οι πιο κακοί και πιο απαίσιοι του κόσμου, είναι στο κατόπι 
του. Ο Μπόγκι ο χοντρός, ο Μπανς ο κοντός και ο Μπιν ο λε- 
πτός έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και έχουν ζώσει από 
παντού τον κύριο Φοξ και την οικογένειά του. Αυτό που δεν 
ξέρουν, όμως, είναι ότι ο κύριος Φοξ δεν είναι μια συνηθισμένη 
αλεπού. Ο κύριος Φοξ δεν παραδίδει εύκολα τα όπλα. Και θα 
εφαρμόσει το πιο απίθανο σχέδιο που έχει συλλάβει ποτέ 
ανθρώπου (ή ζώου) νους για να σώσει τον εαυτό του και να 
βάλει τα γυαλιά στους αδίστακτους κτηματίες.

Από 9 ετών

Ο ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ είναι ένας από 
τους γνωστότερους σύγχρονους 

Άγγλους πεζογράφους. Γεννήθηκε στην 
Ουαλία το 1916 και πέθανε το 1990. 

Άρχισε τη σταδιοδρομία του γράφοντας 
διηγήματα για μεγάλους, αλλά πάντα 

τόνιζε ότι τα παιδικά βιβλία τού έδιναν 
μεγαλύτερη ικανοποίηση. 

«Είναι πιο δύσκολο να γράφεις
για παιδιά», έλεγε, «γιατί πιο δύσκολα 
κρατάς την προσοχή τους. Όταν όμως 
το καταφέρεις, η χαρά είναι μεγάλη». 

Ο Ρόαλντ Νταλ σίγουρα 
τα κατάφερε, γιατί τα βιβλία του 
–γεμάτα χιούμορ και φαντασία– 

έχουν μεταφραστεί σε πολλές 
γλώσσες κι έχουν κατακτήσει 

εκατομμύρια παιδιά. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν άλλα 13 βιβλία 
του συγγραφέα για μικρούς 

αλλά και μεγαλύτερους αναγνώστες.

Ο Ρόαλντ Νταλ θεωρείται 
ο Νούμερο 1 παραμυθάς στον κόσμο. 

Oι ιστορίες του είναι μαγικές, 
οι ήρωές του ευφάνταστοι και 

αξέχαστοι. Τα βιβλία του έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 200 

εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως,
 ενώ έχουν μεταφραστεί 

σε περισσότερες από 58 γλώσσες. 
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Μια θεότρελη περιπέτεια από τον πολυαγαπημένο 
συγγραφέα μικρών και μεγάλων.

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

www.roalddahl.com
10% των δικαιωμάτων του συγγραφέα από την πώληση αυτού του βιβλίου διατίθενται 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βλέπε στο εσωτερικό του βιβλίου για λεπτομέρειες.
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1916-2016:
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ.

ΜΠΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΑΛ ΚΑΙ ΜΑΓΕΥΤΕΙΤΕ... 
ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ 
ΔΕ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙ ΠΟΤΕ! 
Ρόαλντ Νταλ
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Το γνωρίζατε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω στον Ρόαλντ Νταλ από καλές
ιστορίες; Το γνωρίζατε ότι το 10%* των δικαιωµάτων του συγγραφέα
διατίθεται στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα που φέρουν το όνοµά του;

Ο Ρόαλντ Νταλ είναι διάσηµος για τις ιστορίες και τα στιχάκια του,
όµως είναι λιγότερο γνωστό το πόσο συχνά έκανε τα αδύνατα δυνατά
για να βοηθάει τα παιδιά µε σοβαρές ασθένειες. Σήµερα, το Θαυµα-
τουργό Ίδρυµα για Παιδιά του Ρόαλντ Νταλ συνεχίζει το εξαιρετικό
έργο του συγγραφέα βοηθώντας χιλιάδες παιδιά που αντιµετωπίζουν
αιµατικά ή νευρολογικά προβλήµατα – θέµατα που πάντα ήταν σηµα-
ντικά για τον Ρόαλντ Νταλ. Επίσης, προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη
όπως νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό εξοπλισµό, αλλά και την
απαραίτητη ψυχαγωγία σε παιδιά από ολόκληρη την Αγγλία, ενώ
στηρίζει τα παιδιά όλου του κόσµου προωθώντας την έρευνα.

Θέλεις να κάνεις κι εσύ κάτι θαυµατουργό για να βοηθήσεις; Μάθε
πώς στο www.roalddahlcharity.org

Το Μουσείο και Κέντρο Ιστορίας Ρόαλντ Νταλ, που εδρεύει στο
Γκρέιτ Μίσεντεν λίγο έξω από το Λονδίνο, βρίσκεται στο χωριό του
Μπάκιγχαµσιρ όπου ζούσε και έγραφε ο ΡόαλντΝταλ. Στην καρδιά του
Μουσείου, σκοπός του οποίου είναι να εµπνεύσει την αγάπη για την
ανάγνωση και τη γραφή, εκτίθεται το µοναδικό αρχείο του από επιστο-
λές και χειρόγραφα. Εκτός από δύο χώρους όπου οι επισκέπτες µπο-
ρούν να διασκεδάσουν µαθαίνοντας για τη ζωή και το έργο του συγγρα-
φέα, τοΜουσείο στεγάζει επίσης ένα διαδραστικό Κέντρο Ιστορίας, το
οποίο πλέον φιλοξενεί την περίφηµη συγγραφική καλύβα του Νταλ.
Πρόκειται για ένα µέρος όπου δάσκαλοι, µαθητές και οικογένειες µπο-
ρούν να εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσµο της δηµιουργικότητας,
της ανάγνωσης και της γραφής.

www.roalddahlmuseum.org

Το Θαυµατουργό Ίδρυµα για Παιδιά του Ρόαλντ Νταλ (RDMCC) είναι ένα
καταχωρισµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1137409.

Το Μουσείο και Κέντρο Ιστορίας Ρόαλντ Νταλ (RDMSC) είναι ένα κα-
ταχωρισµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1085853.

Το νεο�δρυθέν Ευαγές Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl Charitable Trust)
υποστηρίζει το έργο των RDMCC και RDMSC.

* Τα δικαιώµατα αυτά είναι καθαρά.
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Οι τρεις κτηματίες

Κ άτω στην κοιλάδα υπήρχαν τρία αγροκτήματα. Οι 
ιδιοκτήτες τους τα είχαν καταφέρει πολύ καλά. 
Ήταν πλούσιοι. Εκτός από πλούσιοι ήταν και απαί-

σιοι. Και οι τρεις τους ήταν περισσότερο κακοί και απαί-
σιοι από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο γνωρίζετε. Οι 
κτηματίες αυτοί ονομάζονταν Μπόγκι, Μπανς και Μπιν.
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Ο Μπόγκι είχε ένα κτήμα όπου εξέτρεφε κοτόπου-
λα, χιλιάδες κοτόπουλα. Ήταν απίστευτα χοντρός. Κι 
αυτό έγινε γιατί έτρωγε κάθε μέρα τρία κρασάτα κοτό-
πουλα τυλιγμένα σε ζύμη, για πρωινό, για μεσημεριανό 
και για βραδινό.

Ο Μπανς είχε κτήμα με πάπιες και χήνες. Μεγάλω-
νε χιλιάδες πάπιες και χήνες. Ο ίδιος ήταν σαν νάνος, με 
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κοιλιά σαν πιθάρι. Ήταν τόσο κοντός, που αν έμπαινε 
και στην πιο ρηχή πισίνα, το νερό θα του ’φτανε πάνω 
απ’ το σαγόνι. Όλο κι όλο που έτρωγε ήταν τηγανίτες 
και συκωτάκια χήνας. Έλιωνε τα συκωτάκια και τα έκα-
νε έναν απαίσιο πολτό και μ’ αυτόν παραγέμιζε τις τη-
γανίτες. Σ’ αυτή τη διατροφή χρωστούσε έναν μόνιμο 
πονόκοιλο και μια απαίσια διάθεση.
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Ο Μπιν είχε ένα κτήμα με γαλοπούλες και μηλιές. Με-
γάλωνε χιλιάδες γαλοπούλες σ’ ένα περιβόλι γεμάτο δέ-
ντρα. Αυτός δεν έτρωγε τίποτα. Αντίθετα, έπινε λίτρα 
και λίτρα δυνατού μηλίτη που έφτιαχνε από τα μήλα 
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στο περιβόλι του. Ήταν λεπτός σαν μολύβι και ο 
πιο έξυπνος από τους τρεις.

Ο Μπόγκι χοντρός, ο Μπανς κοντός,
ο Μπιν λεπτός, απατεώνας κι αυτός.
Οι τρεις τους διαφορετικοί φαντάζουν
μα στην κακία της ψυχής τους μοιάζουν.

Αυτό το τραγουδάκι συνήθιζαν να τους τραγουδούν 
τα παιδιά της περιοχής κάθε φορά που τους έβλεπαν.
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