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Μετάφραση:
Χαρά Γιαννακοπούλου
ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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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 τα εξής βιβλία του συγγραφέα για παιδιά:
Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ^ Ο
ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ^ ΜΑΤΙΛΝΤΑ^ Ο ΜΦΓ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ
ΓΙΓΑΝΤΑΣ^ ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ^ ΟΙ ΒΛΑΚΕΝΤΙΟΙ – ΤΟ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΟ^ Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΞ – ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ∆ΑΧΤΥΛΟ^ Ο ΤΖΙΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΟΡΟ∆ΑΚΙΝΟ^ ΝΤΑΝΙ, Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ^ Ο ΠΕΛΗΣ, Η ΠΑΡ∆ΑΛΗ ΚΙ
ΕΓΩ^ ΑΝΩ ΛΕΧ και, για µεγαλύτερους αναγνώστες,
το Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΕΝΡΙ ΣΟΥΓΚΑΡ.
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Στη Σόφι
Ρ. Ντ.
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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 παιδιών
που πάσχουν από επιληψία, αιµατικές διαταραχές και εγκεφαλικά τραύµατα. Επίσης βοηθά παιδιά και νέους µε προβλήµατα
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 νοσοκοµεία και
φιλανθρωπικά 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 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. 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 Charitable
Trust) υποστηρίζει το έργο των RDF και RDMSC.
* Τα δικαιώµατα αυτά είναι καθαρά.
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Μ

ες στο πιο µεγάλο, το πιο σκοτεινό και
λασπερό ποτάµι της Αφρικής, δυο κροκόδειλοι παραµόνευαν µε το κεφάλι λίγο
έξω απ’ το νερό. Ο ένας κροκόδειλος ήταν
πελώριος. Ο άλλος ήταν λίγο µικρότερος.
«Ξέρεις τι θα ήθελα να φάω για µεσηµεριανό σήµερα;» ρώτησε ο Πελώριος Κροκόδειλος.
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«Όχι», απάντησε ο Λιγοµικρότερος. «Τι;»
Ο Πελώριος Κροκόδειλος χαµογέλασε
πλατιά και στο στόµα του άστραψαν εκατοντάδες λευκά κοφτερά δόντια. «Για το µεσηµεριανό µου σήµερα», είπε, «θα ήθελα ένα
ωραίο ζουµερό παιδάκι».
«Εγώ δεν τρώω ποτέ παιδάκια», είπε ο Λιγοµικρότερος. «Μόνο ψάρια».
«Χο χο χο!» γέλασε βροντερά ο Πελώριος
Κροκόδειλος. «Πάω στοίχηµα πως αν κανένα στρουµπουλό ζουµερό παιδάκι κολυµπούσε ανέµελο στα νερά εδώ πιο πέρα,
µια χαψιά θα το ’κανες κι εσύ!»
— 10 —
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«Όχι, όχι, µε τίποτα», επέµεινε ο Λιγοµικρότερος. «Τα παιδιά είναι σκληρά και λαστιχωτά, και σου κολλάνε στα δόντια. Είναι
σκληρά και λαστιχωτά, κι από γεύση; Πικρά
κι απαίσια».
«Σκληρά; Λαστιχωτά;» αναφώνησε ο Πελώριος Κροκόδειλος. «Πικρά κι απαίσια;
Μα τι σάχλες και µπούχλες µου λες, βρε;
Αφού είναι µούρλια ζουµερά!»
«Είναι τόσο πικρά», επέµεινε ο Λιγοµικρότερος, «που πρέπει να τους βάλεις έναν
τόνο ζάχαρη για να τα φας».
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«Τα παιδιά είναι µεγαλύτερα από τα ψάρια», είπε ο Πελώριος Κροκόδειλος. «Άρα
τρως µεγαλύτερη µερίδα».
«Είσαι λαίµαργος», απάντησε ο Λιγοµικρότερος. «Είσαι ο πιο λαίµαργος κροκόδειλος
όλου του ποταµού».
«Είµαι ο πιο γενναίος κροκόδειλος όλου
του ποταµού», διαφώνησε ο Πελώριος Κροκόδειλος. «Είµαι ο µόνος που τολµάει να βγει
από το νερό και να µπει στη ζούγκλα για να
ψάξει για παιδάκια».
— 12 —
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«Μα µόνο µια φορά το έκανες αυτό», τον
κορόιδεψε ο Λιγοµικρότερος. «Και θυµάσαι
τι έγινε; Σε είδαν να πλησιάζεις και το έβαλαν στα πόδια».
«Ναι, αλλά σήµερα που θα πάω, ούτε που
θα µε πάρουν χαµπάρι», είπε ο Πελώριος
Κροκόδειλος.
«Σιγά µη δε σε πάρουν χαµπάρι», απάντησε ο Λιγοµικρότερος. «Είσαι τόσο πελώριος και τόσο άσχηµος, που θα σε δουν από
χιλιόµετρα».

— 13 —
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Ο Πελώριος Κροκόδειλος χαµογέλασε πάλι
πλατιά και τα τροµερά σουβλερά του δόντια
άστραψαν στον ήλιο σαν µαχαίρια. «Κανείς
δε θα µε δει», είπε, «γιατί αυτή τη φορά έχω
σκεφτεί σχέδια µυστικά κι έξυπνα κόλπα».
«Έξυπνα κόλπα;» αναφώνησε ο Λιγοµικρότερος. «Εσύ ούτε ένα έξυπνο πράγµα δεν
έχεις κάνει στη ζωή σου! Είσαι ο πιο βλάκας
κροκόδειλος όλου του ποταµού!»
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«Είµαι ο πιο έξυπνος κροκόδειλος όλου
του ποταµού», απάντησε ο Πελώριος Κροκόδειλος. «Σήµερα για µεσηµεριανό θα απολαύσω ένα στρουµπουλό και ζουµερό παιδάκι, όσο εσύ θα κάθεσαι και θα πεινάς.
Αντίο τώρα».
Ο Πελώριος Κροκόδειλος κολύµπησε µέχρι την όχθη του ποταµού και βγήκε αργοσαλεύοντας απ’ το νερό.
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