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Ο ΡΡΟΟΑΑΛΛΝΝΤΤ  ΝΝΤΤΑΑΛΛ είναι ένας από τους γνωστότε -
ρους σύγχρονους Άγγλους πεζογράφους. Γεννή -
θηκε στην Ουαλία το 1916 και πέθανε το 1990. Άρ -
χισε τη σταδιοδροµία του γράφοντας διηγήµατα για
µεγάλους, αλλά πάντα τόνιζε ότι τα παιδικά βιβλία
τού έδιναν µεγαλύτερη ικανοποίηση. «Είναι πιο δύ -
σκολο να γράφεις για παιδιά», έλεγε, «γιατί πιο δύ -
σκολα κρατάς την προσοχή τους. Όταν όµως το κα-
ταφέρεις, η χαρά είναι µεγάλη». Ο Ρόαλντ Νταλ σί-
γουρα τα κατάφερε, γιατί τα βιβλία του –γεµάτα χιού-
µορ και φαντασία– έχουν µεταφραστεί σε πολλές
γλώσσες κι έχουν κατακτήσει εκατοµµύρια παιδιά.
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα εξής
βιβλία του συγγραφέα για παιδιά: Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ^ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ Ο ΜΕ-
ΓΑΛΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ^ ΜΑΤΙΛΝΤΑ^ Ο
ΜΦΓ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ^ ΟΙ ΜΑΓΙΣ-
ΣΕΣ^ ΟΙ ΒΛΑΚΕΝΤΙΟΙ – ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΑΡ-
ΜΑΚΟ^ Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΞ – ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
∆ΑΧΤΥΛΟ^ Ο ΤΖΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΟΡΟ∆ΑΚΙΝΟ^
ΝΤΑΝΙ, Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ^ ΑΝΩ
ΛΕΧ και, για µεγαλύτερους αναγνώστες, το Η ΥΠΕ-
ΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΕΝΡΙ ΣΟΥΓΚΑΡ.
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Στη Νίσα, τη Σάρλοτ
και τη Λορίνα
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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;

Το Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ υποστηρίζει ειδικό νοσηλευτικό προ -
σωπικό σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο για τη φροντίδα παιδιών που
πάσχουν από επιληψία, αιµατικές διαταραχές και εγκεφαλικά
τραύµατα. Επίσης βοηθά παιδιά και νέους µε προβλήµατα εγκε -
φαλικά, αιµατικά αλλά και ανάγνωσης και γραφής –θέµατα που
πάντα απασχολούσαν τον Ρόαλντ Νταλ κατά τη διάρκεια της ζωής
του– µέσα από δωρεές τόσο σε βρετανικά νοσοκοµεία και φιλαν -
θρωπικά ιδρύµατα όσο και στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές
τους.

Το Μουσείο και Κέντρο Ιστορίας Ρόαλντ Νταλ, που εδρεύει
στο Γκρέιτ Μίσεντεν λίγο έξω από το Λονδίνο, βρίσκεται στο χω-
ριό του Μπάκιγχαµσιρ όπου ζούσε και έγραφε ο Ρόαλντ Νταλ.
Στην καρδιά του Μουσείου, σκοπός του οποίου είναι να εµπνεύ-
σει την αγάπη για την ανάγνωση και τη γραφή, εκτίθεται το µο-
ναδικό αρχείο του από επιστολές και χειρόγραφα. Εκτός από δύο
χώρους όπου οι επισκέπτες µπορούν να διασκεδάσουν µαθαί-
νοντας για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, το Μουσείο στε-
γάζει επίσης ένα διαδραστικό Κέντρο Ιστορίας. Πρόκειται για
ένα µέρος όπου δάσκαλοι, µαθητές και οικογένειες µπορούν να
εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσµο της δηµιουργικότητας, της
ανάγνωσης και της γραφής.

www.roalddahlfoundation.org            www.roalddahlmuseum.org

Το Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ (RDF) είναι ένα καταχωρισµένο φιλανθρω  -
πικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1004230.

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

Το νεοSδρυθέν Ευαγές Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl Chari table
Trust) υποστηρίζει το έργο των RDF και RDMSC.

* Τα δικαιώµατα αυτά είναι καθαρά.
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ΟΟ  ΜΜππίίλλιι

ΗΗ  ΠΠάάρρδδααλληη

ΗΗ  ΠΠέέλληη

ΟΟ  δδοούύκκααςς
ττοουυ  ΧΧάάµµσσιιρρ

ΟΟ  ΠΠίίθθηηκκοοςς

ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕ  ΜΜΑΑΣΣ……
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Κ άπου κοντά στο σπίτι µου, υπάρχει ένα
παράξενο ξύλινο κτίριο που είναι πια
άδειο και στέκει µονάχο του στην άκρη

του δρόµου. Θέλω τόσο πολύ να µπω µέσα να
το εξερευνήσω, αλλά η πόρτα είναι πάντα κλει-
δωµένη και όταν κοιτάζω απ’ τη βιτρίνα, το µό-
νο που βλέπω είναι σκοτεινιά και σκόνη. Ξέ -
ρω πως το ισόγειο ήταν κάποτε µαγαζί, γιατί
υπάρχει µια µισοσβησµένη επιγραφή στο τζά-
µι που γράφει ΖΑ Α ΩΤΑ. Μου έχει πει η µαµά
µου πως πριν από πολλά χρόνια, που το µα-
γαζί ήταν ανοιχτό, πουλούσε ζαχαρωτά και κά-
θε φορά που κοιτάζω απ’ τη βιτρίνα φαντάζο-
µαι πόσο όµορφο θα ήταν κάποτε µέσα. 

9
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Πάνω στο τζάµι κάποιος έχει γράψει µε
µπογιά τη λέξη ΠΩΛΕΙΤΑΙ.

Ένα πρωί, πρόσεξα πως η επιγραφή ΠΩ -
ΛΕΙΤΑΙ είχε σβηστεί και τώρα τη θέση της εί-
χε πάρει η λέξη ΕΠΩΛΗΘΗ. Έµεινα να κοι-
τάζω την καινούρια λέξη και µέσα µου ευχό-
µουν να το είχα αγοράσει εγώ το µαγαζί, για-
τί έτσι θα µπορούσα να το ξαναγεµίσω ζαχα-
ρω τά και να τα πουλάω, να το κάνω όπως
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ήταν και παλιά. Αχ, δεν ξέ-
ρετε πόσο µα πόσο θα ήθε-
λα να είχα ένα δικό µου

µαγαζί µε ζαχαρωτά! Το µα-
γαζί των ονείρων µου θα ήταν γεµάτο φρου-
τοπαστίλιες και καραµέλες γάλακτος και ζα-
χα ρόπαστες και σοκολατογκοφρέτες και µπα-
λο-τσιχλόφουσκες βουτύρου και χιλιάδες χι-
λιάδες άλλες τέτοιες λαχταριστές λιχουδιές.
Αχ, και τι δε θα ’κανα µ’ αυτό το µαγαζί, αν
ήταν δικό µου!

Την επόµενη φορά που επισκέφτηκα το
µαγαζί µε τα ζαχαρωτά, είχα σταθεί στην απέ-
ναντι µεριά του δρόµου και θαύµαζα το πα-
νέµορφο παλιό κτίριο, όταν ξαφνικά µια πε -
λώρια µπανιέρα εκσφενδονίστηκε από ένα
παράθυρο του δεύτερου ορόφου και προσ-
γειώθηκε µες στη µέση του δρόµου. 

Και προτού περάσει ένα λε-
πτό, µια άσπρη πορσελάνινη
λεκάνη τουαλέτας µε το ξύ-
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λινο κάθισµά της πέταξε από το ίδιο παρά-
θυ ρο και προσγειώθηκε µε ένα εκκωφαντι -
κό κρατς-µπαµ! πλάι στην µπανιέρα. Ακο-
λού θησαν ένας νεροχύτης κουζίνας, ένα
άδειο κλουβί από καναρίνι, ένα κρεβάτι µε
ουρα νό, δύο θερµοφόρες, ένα κουνιστό
αλογάκι, µια ραπτοµηχανή και ένα σωρό
άλλα πράγµατα.

Ήταν λες και κάποιος τρελός είχε βαλθεί
να ξηλώσει όλο το σπίτι, γιατί τώρα είχαν κά-
νει την εµφάνισή τους και διάφορα κοµµά-
τια της εσωτερικής σκάλας, και κάτι σανίδες
απ’ το πάτωµα που πετούσαν σφυρίζοντας
έξω από τα παράθυρα. 

Και ύστερα σιωπή. Έµεινα να περιµένω,
µα άλλος ήχος δε βγήκε από το κτίριο για
κά µποση ώρα. Οπότε κι εγώ πέρασα απέ-
ναντι, στάθηκα ακριβώς κάτω από τα παρά-
θυρα και βάλθηκα να φωνάζω: «Είναι κανείς
µέσα;»

Απάντηση καµιά.

14
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Τέλος, άρχισε να σκοτεινιάζει τόσο, που
–δε γινόταν πια– έπρεπε να γυρίσω στο σπί -
τι µου. Την εποµένη, όµως, εγώ το ’χα πάρει
από φαση: ο κόσµος να χαλάσει, θα ερχόµουν
πάλι εδώ, γιατί µε είχε πιάσει τεράστια περιέρ-
γεια για το ποια θα ήταν η επόµενη έκπληξη.

Όταν πήγα πάλι στο µαγαζί την άλλη µέρα
το πρωί, πρόσεξα πως είχαν βάλει νέα πόρ-
τα. Είχαν βγάλει την παλιά καφετιά και στη
θέση της είχε µπει µια ολοκαίνουρια πόρτα,
κατακόκκινη. Καλά, ήταν φανταστική η και-
νούρια πόρτα! Ήταν διπλάσια στο ύψος από
την παλιά, αν και έδειχνε κάπως αστεία. Ού-
τε να φανταστώ δεν ήθελα ποιος θα µπο-
ρούσε να έχει βάλει στο σπίτι του µια τόσο
ψηλή πόρτα – εκτός κι αν ήταν κανένας γί-
γαντας, φυσικά. 

Άσε που κάποιος είχε σβήσει και το ΕΠΩ -
ΛΗΘΗ από τη βιτρίνα και τώρα όλο το τζάµι
έγραφε άλλα πράγµατα. Στάθηκα µπροστά
στη βιτρίνα και διάβασα τι έγραφε, στύβο ντας

15
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το µυαλό µου µπας και καταλάβω τι στο κα-
λό µπορεί να σήµαιναν όλα αυτά.

Προσπάθησα να ανακαλύψω κάποιου εί -
δους κινητικότητα µέσα στο κτίριο, µα τίπο-
τα… ώσπου ξαφνικά… µε την άκρη του µα-
τιού µου… πρόσεξα πως το ένα παράθυρο
του τελευταίου ορόφου άρχισε σιγά σιγά να
ανοίγει προς τα έξω…

© ROALD DAHL NOMINEE LTD. 1985 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



17

© ROALD DAHL NOMINEE LTD. 1985 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



Και ύστερα ένα ΚΕΦΑΛΙ εµφανίστηκε στο
ανοιχτό παράθυρο.

Έµεινα να κοιτάζω το κεφάλι. Και το κεφά-
λι µε τα ολόµαυρα µεγάλα µάτια του κοίταξε
εµένα.

Και ξάφνου, άνοιξε ένα δεύτερο παράθυ-
ρο και απ’ όλα τα τρελά του κόσµου, τι να
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δω; Ένα γιγάντιο άσπρο πουλί έδωσε έναν
πήδο και κούρνιασε πάνω στο περβάζι. Ήξε-
ρα καλά τι πουλί ήταν γιατί το αναγνώρισα
από το εκπληκτικό του ράµφος, που ήταν σαν
τεράστια πορτοκαλιά γαβάθα. Ο Πελεκάνος
µε κοίταξε και άρχισε να τραγουδάει:

«Αχ και να ’χα ένα ψαράκι,
ένα ζουμερό λαβράκι…
Πώς πεινάω, πώς πεινάω, δεν μπορώ!
Έστω μία σαρδελίτσα!
Αχ, πού να ’ναι η θαλασσίτσα;
Ονειρεύομαι ψαράκια στον αφρό».

19

© ROALD DAHL NOMINEE LTD. 1985 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



«∆υστυχώς, είναι πολύ µακριά η θάλασ-
σα», του απάντησα, «αλλά έχει έναν ψαρο -
πώλη στο χωριό εδώ κοντά».

«Ψαρο… τι;»
«Ψαροπώλη».
«Και τι είναι πάλι αυτό;» απόρησε ο Πελε-

κάνος. «Έχω ακούσει για ψαρόσουπα και
για ψαροκροκέτες, αλλά για ψαροπώλη δεν
έχω ξανακούσει. Και είναι νόστιµος τουλάχι-
στον αυτός ο πώλης;»

Η ερώτησή του µε ξάφνιασε κάµποσο και
έτσι ρώτησα κι εγώ µε τη σειρά µου: «Ποιος
είναι ο φίλος σου στο διπλανό παράθυρο;»

«Η Καµηλοπάρδαλη, που τη φωνάζουµε
Πάρδαλη γιατί είναι πολύ µακρύ το όνοµά
της», απάντησε ο Πελεκάνος. «∆εν είναι υπέ -
ροχη; Τα πόδια της βρίσκονται στο ισόγειο
και το κεφάλι της έχει βγει από το παράθυρο
του τελευταίου ορόφου!»
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μεγαλύτερη επιθυμία 
του Μπίλι είναι να ξα-
νανοίξει το παλιό μα-

γαζί με τα ζαχαρωτά και να 
το κάνει πανέμορφο. Μέσα, 
όμως, βρίσκει μια καμηλο-
πάρδαλη, έναν πελεκάνο κι 
έναν πίθηκο που όλοι μαζί 
έχουν την Εταιρεία Πλυσί-
ματος Τζαμιών Χωρίς Σκά-
λα! Γίνονται φίλοι και, όταν 
γνωρίζουν τον πιο πλούσιο 
άνθρωπο της Αγγλίας, φαί-
νεται πως το όνειρο του 
Μπίλι ίσως γίνει επιτέλους 
πραγματικότητα…

∆ιαβάστε και τα άλλα βιβλία
του διάσημου συγγραφέα
που κυκλοφορούν από
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

72

H
Τυ

π
ώ

θη
κε

 σ
ε 

10
0%

 α
να

κυ
κλ

ω
μ

έν
ο

 χ
α

ρ
τί

.

10% των δικαιωμάτων του συγγραφέα από την πώ- 
ληση αυτού του βιβλίου διατίθενται για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς. Βλ. στο εσωτερικό του βιβλίου για λε- 
πτομέρειες.

w w w . r o a l d d a h l . c o m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


