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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 Θαυµατουργό 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 σηµαντικά 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 Ρόαλντ Νταλ. Στην καρδιά του
Μουσείου, σκοπός του οποίου είναι να εµπνεύσει την αγάπη για την ανάγνωση και τη γραφή, εκτίθεται το µοναδικό αρχείο του από επιστολές και
χειρόγραφα. Εκτός από δύο χώρους όπου οι επισκέπτες µπορούν να διασκεδάσουν µαθαίνοντας για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, το Μουσείο 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 µπορούν να εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσµο της δηµιουργικότητας, της ανάγνωσης
και της γραφής.

Αυτό το βιβλίο είναι για
την Οφίλια και τη Λούσι

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 καταχωρισµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1085853.
Το νεοUδρυθέν Ευαγές Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl Charitable Trust)
υποστηρίζει το έργο των RDMCC και RDMSC.
* Τα δικαιώµατα αυτά είναι καθαρά.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ…

Κ ο ρί τ σ ι

Φ ί λ ιπ
Γκρ εγκ

Γουίλια µ
Γ κ ρε γ κ

Κ ύρ ιος κα ι
Κ υ ρί α Γ κ ρ ε γ κ
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Η

φάρμα που βρίσκεται δίπλα στη δική μας ανήκει στον κύριο και στην κυρία Γκρεγκ. Οι Γκρεγκ
έχουν δύο παιδιά, και τα δυο αγόρια. Τον Φίλιπ
και τον Γουίλιαμ. Πότε πότε πηγαίνω στη φάρμα τους
και παίζω μαζί τους.
Εγώ είμαι κορίτσι και είμαι οκτώ ετών.
Στα οκτώ του χρόνια είναι και ο Φίλιπ.
Ο Γουίλιαμ είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος, δηλαδή
είναι δέκα.
Μα τι; Α, ναι, λάθος.
Είναι έντεκα.
Την περασμένη εβδομάδα, συνέβη κάτι πολύ αστείο
στην οικογένεια Γκρεγκ. Θα σας το διηγηθώ όσο καλύτερα μπορώ.
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ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΟ



Περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, ο κύριος Γκρεγκ
και τα δυο του αγόρια τρελαίνονται να πηγαίνουν για
κυνήγι. Κάθε Σάββατο πρωί, παίρνουν τα όπλα τους
και τραβούν προς τα δάση ψάχνοντας για ζώα και
πουλιά. Ακόμη και ο Φίλιπ που είναι μονάχα οκτώ
ετών έχει δικό του όπλο.
Εγώ δεν μπορώ να υποφέρω το κυνήγι. Δεν το αντέχω. Μου φαίνεται άδικο, άντρες και αγόρια να σκοτώνουν ζώα μόνο και μόνο για διασκέδαση. Γι’ αυτό και
πάντα προσπαθούσα να εμποδίσω τον Φίλιπ και τον
Γουίλιαμ να το κάνουν. Κάθε φορά που πήγαινα στη
φάρμα τους, έβαζα τα δυνατά μου να τους πείσω, αλλά αυτοί άλλο δεν έκαναν απ’ το να με κοροϊδεύουν.
Μια φορά, μάλιστα, κάτι προσπάθησα να πω και
στον κύριο Γκρεγκ, αλλά εκείνος με προσπέρασε σαν
να μη μ’ έβλεπε.

Και να που κάποτε, ένα Σάββατο πρωί, είδα τον Φίλιπ και τον Γουίλιαμ να βγαίνουν από το δάσος με τον
πατέρα τους, κουβαλώντας ένα υπέροχο ελαφάκι.
Έγινα έξαλλη, τόσο που άρχισα να τους φωνάζω
θυμωμένη.
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ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΟ



Τα αγόρια γελούσαν και μου έκαναν γκριμάτσες,
ενώ ο κύριος Γκρεγκ μου είπε να πάω σπίτι και να
ασχοληθώ καλύτερα με την καλλιγραφία.
Αυτό ήταν!
Θόλωσα!
Και πριν προλάβω να συγκρατήσω τον εαυτό μου
έκανα κάτι που ποτέ δε θα ’θελα στ’ αλήθεια να κάνω.
ΚΟΥΝΗΣΑ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ!

Ω, Θεέ μου! Το κούνησα ακόμη και εναντίον της κυρίας Γκρεγκ, που δεν ήταν μπροστά. Το κούνησα σε
όλη την οικογένεια Γκρεγκ.
Για μήνες και μήνες έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου
πως δε θα κουνούσα ποτέ πια το Μαγικό Δάχτυλο σε
κανέναν – όχι ύστερα απ’ αυτό που συνέβη στη δασκάλα μου, την ηλικιωμένη κυρία Γουίντερ.
Καημένη κυρία Γουίντερ.

Μια μέρα ήμασταν στην τάξη και μας μάθαινε συλλαβισμό.
«Σήκω πάνω», μου είπε, και χώρισε σε συλλαβές τη
λέξη γάτα.

«Εύκολο είναι», είπα. «Γ-άτα».
«Δεν είσαι παρά ένα μικρό χαζό κορίτσι!» είπε η κυρία Γουίντερ.
«Δεν είμαι καθόλου χαζό κορίτσι!» φώναξα εγώ.
«Είμαι ένα πολύ καλό μικρό κορίτσι!»
«Τιμωρία στη γωνία», είπε μετά η κυρία Γουίντερ.
Τότε θύμωσα, έγινα πραγματικά έξαλλη, κούνησα
το Μαγικό Δάχτυλο και σχεδόν αμέσως…
Μήπως μαντεύετε;
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ÎÊÎÑ¼ÓÒÈÓÇÖÈÒÓÎÑ¼ÀÖÀØÓ»Öº×ÄÈ
ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ
ºÍÀÏÀÑ ÉÄÍÎÌÀÏÎË¿ÏÀÑ ÉÄÍÎ
×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈÊ½ ÔÄÅÎÑ ÏÎØ
ÔØÌÐÍÄÈÌÄÊ ÏÎÈÎÍÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑÄ¼ÍÀ
ÊÑÀÓ»ÒÄÈÓÀÍÄ¿ÑÀÓÇÖÊÎØÍ ÄÈÓÎ
Ã ×ÓØË½ÓÇÖÊÀÈºÍÀÒÕÑ½ÀÒÓÄ¼ÀÊÀÈ
ÃÈÀÒÊÄÃÀÒÓÈÊ ÀÏÑ½ÎÏÓÀÒØÌÁÀ¼ÍÎØÍ

ÈÀÁ ÒÓÄÊÀÈ

Μουστάκια άρχισαν να φυτρώνουν
στο πρόσωπό
ÓÀσαν
ËËÀÀÏ¼ÔÀÍÀ

της! Μακριά μαύρα μουστάκια,
αυτά που βλέπετε σε μια γάτα, μόνο πουÊÀÈÒØÍÀÑÏÀÒÓÈÊ
ήταν πολύ μεγαλύτερα.
Και
ÁÈÁË¼À

πόσο γρήγορα μεγάλωναν!
Πριν
προλάβουμε καν να
ÓÎØÃÈ
ÒÇÌÎØÒØÆÆÑÀÅºÀ
σκεφτούμε τι γίνεται είχαν
φτάσει στ’ αυτιά της! 
ÏÎØÊØÊËÎÅÎÑÎ¿ÍÀÏ½
ÓÈÖÊÃ½ÒÄÈÖª«££

www.roalddahl.com
Φυσικά όλη η τάξη άρχισε να τραντάζεται από τα
Ï½ÄÓÐÍ
γέλια, και τότε η κυρία Γουίντερ είπε:
«Θα είχατε την καλοσύνη να μου πείτε τι είναι αυτό που βρίσκετε τόσο αστείο όλοι σας;»
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