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ÌåôÜöñáóç:
Τόνια Καφετζάκη

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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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
προσωπικό σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο για τη φροντίδα παι-
διών που πάσχουν από επιληψία, αιµατικές διαταραχές και εγκε-
φαλικά τραύµατα. Επίσης βοηθά παιδιά και νέους µε προβλή-
µατα εγκεφαλικά, 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 νο-
σοκοµεία και φιλανθρωπικά ιδρύµατα όσο και στα ίδια τα παι-
διά 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 µα-
θαίνοντας για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, το Μουσείο
στεγάζει 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 νεοVδρυθέν 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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Στην Ολίβια

© Roald Dahl Nominee Ltd., 1970 / © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., 1993



Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης:

Για παιδιά
Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας,

μτφρ. Τζένια Καββαδία, 1988
Ο Τσάρλι και ο μεγάλος γυάλινος ανελκυστήρας,

μτφρ. Κίρα Σίνου, 1988
Ματίλντα, μτφρ. Κώστια Κοντολέων, 1990

Ο ΜΦΓ, ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας,
μτφρ. Βούλα Μάστορη, 1990

Οι μάγισσες, μτφρ. Κώστια Κοντολέων, 1992
Οι Βλακέντιοι – Το θαυματουργό φάρμακο,

μτφρ. Τόνια Καφετζάκη, 1993
Ο απίθανος κύριος Φοξ – Το μαγικό δάχτυλο,

μτφρ. Τόνια Καφετζάκη, 1993
Ο Τζίμης και το Γιγαντοροδάκινο,

μτφρ. Λότη Πέτροβιτς, Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 1994
Ντάνι, ο πρωταθλητής του κόσμου,

μτφρ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 1996

Για ενηλίκους
Η υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ,

μτφρ. Κώστια Κοντολέων, 1995

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ετοιμάζονται:
Άνω Λεχ, μτφρ. Χαρά Γιαννακοπούλου

Ο Πέλης, η Πάρδαλη κι εγώ,
μτφρ. Χαρά Γιαννακοπούλου
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Οι τρεις κτηματίες

Κάτω στην κοιλάδα υπήρχαν τρία αγροκτήμα-
τα. Οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν καταφέρει πολύ
καλά. Ήταν πλούσιοι. Εκτός από πλούσιοι ήταν
και απαίσιοι. Και οι τρεις τους ήταν περισσότε-
ρο κακοί και απαίσιοι από οποιονδήποτε άλλον
άνθρωπο γνωρίζετε. Οι κτηματίες αυτοί ονομά-
ζονταν Μπόγκι, Μπανς και Μπιν.

Ο Μπόγκι είχε ένα κτήμα όπου εξέτρεφε κο-
τόπουλα, χιλιάδες κοτόπουλα. Ήταν απίστευτα
χοντρός. Κι αυτό έγινε γιατί έτρωγε κάθε μέρα
τρία κρασάτα κοτόπουλα τυλιγμένα σε ζύμη,
για πρωινό, για μεσημεριανό και για βραδινό.

Ο Μπανς είχε κτήμα με πάπιες και χήνες. Με-
γάλωνε χιλιάδες πάπιες και χήνες. Ο ίδιος ήταν
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σαν νάνος, με κοιλιά σαν πιθάρι. Ήταν τόσο κο-
ντός, 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 συκωτά-
κια χήνας. Έλιωνε τα συκωτάκια και τα έκανε
έναν απαίσιο πολτό και μ’ αυτόν παραγέμιζε τις
τηγανίτες. Σ’ αυτή τη διατροφή χρωστούσε ένα
μόνιμο πονόκοιλο και μια απαίσια διάθεση.

Ο Μπιν είχε ένα κτήμα με γαλοπούλες και μη-
λιές. Μεγάλωνε χιλιάδες γαλοπούλες σ’ ένα πε-
ριβόλι γεμάτο δέντρα. Αυτός δεν έτρωγε τίπο-
τα. Αντίθετα, έπινε λίτρα και λίτρα δυνατού μη-
λίτη που έφτιαχνε από τα μήλα 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 τρα-
γουδούν τα παιδιά της περιοχής κάθε φορά που
τους έβλεπαν.

�� ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ
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Ο κύριος Φοξ

Σ’ένα λόφο πάνω απ’ την κοιλάδα υπήρχε ένα
δάσος.

Στο δάσος υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο.
Κάτω από το δέντρο υπήρχε μια τρύπα.
Μέσα στην τρύπα ζούσε μια οικογένεια αλε-

πούδων: ο κύριος και η κυρία Φοξ, και τα τέσσε-
ρα μικρά αλεπουδάκια τους.

Κάθε βράδυ, αμέσως μόλις έπεφτε το σκοτά-
δι, ο κύριος Φοξ έλεγε στη γυναίκα του: «Λοιπόν,
αγάπη μου, τι θα ήθελες για βραδινό απόψε; Ένα
παχουλό κοτόπουλο από τον Μπόγκι; Μια πά-
πια ή μια χήνα από τον Μπανς; Ή μήπως μια
ωραία γαλοπούλα από τον Μπιν;»

Και μόλις η κυρία Φοξ του έλεγε τι ήθελε, ο κύ-
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ριος Φοξ γλιστρούσε στα κλεφτά κάτω στην
κοιλάδα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και δεν
αργούσε να βολευτεί.

Ο Μπόγκι, ο Μπανς κι ο Μπιν ήξεραν πολύ
καλά τι συνέβαινε, κι αυτό τους έκανε έξαλλους
από θυμό. Δεν ήταν, βέβαια, από τους ανθρώ-
πους που τους άρεσε να χάνουν το παραμικρό.
Πολύ περισσότερο δεν τους άρεσε να τους κλέ-
βουν. Έτσι, κάθε νύχτα ο καθένας τους έπαιρνε
το δίκαννό του και κρυβόταν σ’ ένα σκοτεινό μέ-
ρος κάπου στη φάρμα του ελπίζοντας να πιά-
σει τον κλέφτη.

Αλλά ο κύριος Φοξ παραήταν έξυπνος για τα
μέτρα τους. Πλησίαζε πάντα τη φάρμα αντίθετα
στον άνεμο, κι αυτό σήμαινε πως αν κάποιος πα-
ραφύλαγε στις σκιές, κάπου μπροστά του, η μυ-
ρωδιά του θα έφτανε στη μύτη του κυρίου Φοξ
από μακριά. Έτσι, αν ο κύριος Μπόγκι κρυβόταν
πίσω από το Κοτέτσι Νούμερο Ένα, ο κύριος Φοξ
τον μυριζόταν από πενήντα μέτρα μακριά^ γρή-
γορα άλλαζε κατεύθυνση και πήγαινε στο Κοτέτσι
Νούμερο Τέσσερα, στην άλλη άκρη του κτήματος.

«Αρπάξτε και τσακίστε αυτό το άθλιο κτήνος!»
φώναζε ο Μπόγκι.

«Πολύ θα ’θελα να το ξεκοιλιάσω!» ούρλιαζε
ο Μπανς.

�� ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ
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«Πρέπει να το σκοτώσουμε!» έλεγε ο Μπιν.
«Πώς όμως;» αναρωτήθηκε ο Μπόγκι. «Πώς

στο καλό θα πιάσουμε αυτό τον μπελά;»
Ο Μπιν σκάλισε τη μύτη του με το μακρύ του

δάχτυλο.
«Έχω ένα σχέδιο», είπε.
«Μέχρι τώρα, πάντως, δεν είχες και κανένα

της προκοπής», πέταξε ο Μπανς.
«Σκάσε και άκου», έκανε ο Μπιν. «Αύριο το

βράδυ θα κρυφτούμε όλοι έξω από την τρύπα
όπου ζουν οι αλεπούδες. Θα περιμένουμε εκεί
ώσπου να βγει έξω η μεγάλη. Και τότε… μπανγκ!
Μπανγκ-μπανγκ-μπανγκ».

«Πολύ έξυπνο», είπε ο Μπανς. «Πρώτα, όμως,
πρέπει να ανακαλύψουμε την τρύπα».

«Αγαπητέ μου Μπανς, την έχω ήδη ανακαλύ-
ψει», απάντησε ο πανούργος Μπιν. «Είναι στο
δάσος πάνω στο λόφο. Κάτω από ένα τεράστιο
δέντρο…»

Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΞ ��
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