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Ήταν πολύ ψηλός – 1,98! Το παρατσούκλι του
στην Αεροπορία ήταν Ψηλέας!

Στο σπίτι του, το παρατσούκλι που του είχε βγάλει η µητέρα του ήταν
«Μήλο» («Apple») γιατί στα αγγλικά υπάρχει η έκφραση «apple of my
eye» («µήλο του µατιού µου»), που τη λέµε για τον πιο αγαπηµένο µας
άνθρωπο – και ο Ρόαλντ ήταν πράγµατι ο πιο αγαπηµένος της!

Όταν ήταν εννιά και τον είχαν στείλει εσωτερικό στο σχολείο, είπε ψέ-
µατα πως είχε σκωληκοειδίτιδα γιατί ύστερα από δύο εβδοµάδες είχε
κιόλας νοσταλγήσει το σπίτι του. Κατάφερε να ξεγελάσει το διευθυντή
και το γιατρό του σχολείου και τον έστειλαν σπίτι του. Όµως το δικό του
γιατρό δεν τον ξεγέλασε και υποσχέθηκε να µην το ξανακάνει.

Στην ορθογραφία τα πήγαινε χάλια, αλλά το Scrabble τού άρεσε πολύ.

∆ε συµπαθούσε τις γάτες^ αγαπούσε όµως
τα σκυλιά, τα πουλιά και τις κατσίκες.

Ο Ρόαλντ Νταλ έγραψε το σενάριο για την ταινία του Τζέιµς Μποντ Ζεις
µονάχα δυο φορές.

Κάποτε είχε για κατοικίδιο µια ήµερη καρακάξα.

Ήταν πολύ καλός φωτογράφος και στο πανεπιστήµιο, όταν ήταν δε-
καοχτώ, κέρδισε δύο βραβεία: ένα από τη Βασιλική Φωτογραφική Λέ-
σχη και ένα από τη Φωτογραφική Λέσχη της Ολλανδίας.

ΟΣΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ∆ΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ

Ρόαλντ Νταλ
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Αυτόγραφο

Ηµεροµηνία γέννησης 1133  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11991166

Χρώµα µατιών ΜΜππλλεε--γγκκρρίίζζαα

Χρώµα µαλλιών ΓΓκκρρίίζζαα

Αρετές ∆∆εενν  εείίµµααιι  πποοττέέ  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοςς
µµεε  όό,,ττιι  κκάάννωω

Ελάττωµα ΤΤοο  πποοττόό

Αγαπηµένο χρώµα ΚΚίίττρριιννοο

Αγαπηµένο φαγητό ΤΤοο  χχααββιιάάρριι

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ρόαλντ Νταλ
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Αγαπηµένη µουσική ΜΜππεεττόόββεενν

Αγαπηµένη προσωπικότητα ΗΗ  γγυυννααίίκκαα  µµοουυ
κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  µµοουυ

Αγαπηµένος ήχος ΤΤοουυ  ππιιάάννοουυ

Αγαπηµένο τηλεοπτικό πρόγραµµα ΕΕιιδδήήσσεειιςς

Αγαπηµένη µυρωδιά ΤΤοο  µµππέέιικκοονν  ττηηνν  ώώρραα
πποουυ  ττηηγγααννίίζζεεττααιι

Αγαπηµένος/η συγγραφέας όταν ήµουν µικρός    ΦΦρρεεννττεερρίίκκ  ΜΜααρριιάάττ

Αν δεν ήµουν συγγραφέας, θα ήθελα να είµαι ΓΓιιααττρρόόςς

Η πιο τροµακτική στιγµή που έζησα ΈΈννααςς  ττυυφφώώννααςς
ττοο  11994411  σσττηηνν  ΠΠοολλεεµµιικκήή  ΑΑεερροοπποορρίίαα

Η πιο αστεία στιγµή της ζωής µου        ΌΌτταανν  γγεεννννήήθθηηκκαα
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ΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ

Ο πατέρας του Ρόαλντ Νταλ, ο Χάραλντ, ήταν Νορβηγός. Όταν ήταν
δεκατεσσάρων, έχασε το αριστερό του χέρι σε ατύχηµα – αλλά παρά
την αναπηρία του, κατάφερνε πάντα να δένει µόνος του τα κορ δόνια
του. Ο Χάραλντ Νταλ πήγε στο Κάρντιφ της Ουαλίας όταν ήταν νέος
και ίδρυσε µια ναυτιλιακή εταιρεία. 

Η µητέρα του Ρόαλντ, η Σόφι, ήταν κι εκείνη από τη Νορβηγία. Πα -
ντρεύτηκε τον Χάραλντ το 1911 και έκαναν πέντε παιδιά: την Άστρι,
την Άλφχιλντ, τον Ρόαλντ, την Έλζε και την Άστα. Ο Ρόαλντ ήταν το
µοναδικό αγόρι!

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Άστα, Έλζε, Άλφχιλντ, Ρόαλντ

Ρόαλντ Νταλ
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∆υστυχώς, η Άστρι πέθανε από σκωληκοειδίτιδα όταν ήταν επτά χρό-
νων και, δυο µήνες αργότερα, πέθανε και ο πατέρας του Ρόαλντ από
τη στενοχώρια του. Ο Ρόαλντ ήταν µόλις τριών τότε και γι’ αυτό δε θυ-
µόταν καλά τον πατέρα του.

Ο Ρόαλντ είχε επίσης ακόµη δυο αδέλφια από τον πρώτο γάµο του πα-
τέρα του: τον Λούις και την Έλεν. Πήγαιναν όλοι µαζί διακοπές στη
Νορβηγία το καλοκαίρι, η µητέρα του Ρόαλντ και τα έξι παιδιά.

Ο Ρόαλντ ήταν πολύ δεµένος µε τις αδελφές του, ειδικά τη µεγαλύτε-
ρη, την Άλφχιλντ, που τη φώναζαν Αλφ. Η µεσαία του αδελφή, η Έλ-

ζε, µισούσε το σχολείο (όπως και ο Ρόαλντ). Όταν η µη-
τέρα τους την έστειλε εσωτερική σε σχολείο στην Ελ-

βετία, η Έλζε κατάπιε το εισιτήριο του τρένου, για
να την πάνε πίσω στο σπίτι της. Η Άστα, η µικρότε-
ρη αδελ φή του Ρόαλντ, κατατάγηκε στην Αεροπο-
ρία στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Πέταξε µε αερό-
στατο της Αεροπορίας στη Βρετανία και έλαβε µε-
τάλλιο από το βασιλιά της Νορβηγίας.

Ο Ρόαλντ Νταλ έκανε κι εκείνος πέντε παιδιά: την Ολίβια, την Τέσα,
τον Θίο, την Οφίλια και τη Λούσι. ∆υστυχώς, η Ολίβια πέθανε από µα-
γουλάδες όταν ήταν επτά χρόνων – είχε την ίδια ηλικία µε την αδελφή
του Ρόαλντ όταν πέθανε κι εκείνη.
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ΟΟ  ΡΡόόααλλννττ  ΝΝττααλλ  έέγγρρααφφεε  τταα  ββιιββλλίίαα  ττοουυ  σσεε  έένναα  σσππιιττάάκκιι  πποουυ  εείίχχεε  χχττίίσσεειι  εειι--
δδιικκάά  γγιι’’  ααυυττόόνν  ττοο  σσκκοοππόό  –– ττηη  ««σσυυγγγγρρααφφιικκήή  κκααλλύύββαα»»  ττοουυ..  ΉΉτταανν  άάσσππρρηη
κκααιι  εείίχχεε  µµιιαα  κκίίττρριιννηη  ππόόρρτταα..

Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ 

Ρόαλντ Νταλ
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Η καλύβα ήταν γεµάτη διάφορα κατασκευάσµατα: µια καρέκλα που εί-
χε µια τρύπα στην πλάτη (για να µην κουράζει την τραυµατισµένη σπον-
δυλική στήλη του Ρόαλντ), ένα γραφείο για να γράφει, η επιφάνεια του
οποίου είχε πολύ συγκεκριµένη κλίση, και µια παλιά βαλίτσα γεµισµέ-
νη µε κούτσουρα για να ακουµπάει τα πόδια του όταν καθόταν στο γρα-
φείο του. Τα πόδια του τα είχε πάντα τυλιγµένα µε έναν πράσινο υπνό-
σακο για να µην κρυώνει. Επίσης είχε και µια παλιά ηλεκτρική θερ-
µάστρα που κρεµόταν από το ταβάνι από δύο σύρµατα. Όποτε κρύω-
νε, σήκωνε το χέρι του και τραβούσε τη θερµάστρα προς το µέρος του.
Ο Ρόαλντ δεν άφηνε κανέναν να µπαίνει στην
καλύβα του, οπότε κανείς δεν την ξεσκόνιζε
ούτε την καθάριζε ποτέ!

Το µόνο πράγµα στην καλύβα που ήταν
πάντα καθαρό ήταν το γραφείο, το οποίο
ο Ρόαλντ είχε από µόνος του σχεδιάσει όπως του άρε-
σε. Ήταν καλυµµένο µε πράσινη τσόχα και ο Ρόαλντ, χρησιµοποιώ -
ντας µια βούρτσα για τα ρούχα, το καθάριζε από τα τρίµµατα που έβγα-
ζαν οι γόµες του όταν έσβηνε κάποια λέξη. Τα τρίµµατα τα πετούσε στο
πάτωµα και… εκεί παρέµεναν.

Η καλύβα αυτή υπάρχει ως σήµερα όπως την άφησε ο Ρόαλντ, µε όλα
της τα πράγµατα, σαν να είναι έτοιµη για συγγραφή. Στο τασάκι υπάρ-
χουν ακόµα οι γόπες από τα τελευταία του τσιγάρα και το καλάθι των
αχρήστων είναι γεµάτο. Αν ποτέ περάσεις από εκεί, νοµίζεις πως ο
Ρόαλντ πετάχτηκε απλώς για λίγο έξω και σύντοµα θα ξαναγυρίσει. 
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ΜΜέέσσαα  σσττηηνν  κκααλλύύββαα  ττοουυ,,  οο  ΡΡόόααλλννττ  εείίχχεε  έένναα  ττρρααππέέζζιι  πποουυ  ππάάννωω  ττοουυ
φφυυλλοούύσσεε  ττηη  σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ  ααππόό  δδιιάάφφοορραα  ααγγααππηηµµέένναα  ααννττιικκεείίµµεενναα..

ΚΚααιι  εείίννααιι  αακκόόµµηη  όόππωωςς  τταα  άάφφηησσεε..

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ  

Ρόαλντ Νταλ

Τµήµα σπονδυλικής
στήλης

Μπαλίτσα από
αλουµινόχαρτο Αεροπλανάκι

Ηλεκτρική
ξύστρα για
µολύβια

Γιγάντια
ασπιρίνη
από πηλό

Βούρτσα για
τα ρούχα

Μεταλλική
κεφαλή
µηριαίου

οστού

Η κεφαλή
του µηριαίου

οστού του
Ρόαλντ

Πέτρα
που

περιέχει
οπάλιο 
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«Νοµίζω πως το νούµερο ένα χαρακτηριστικό που
πρέπει να έχει ένας άνθρωπος είναι η καλοσύνη, η
ευγένεια. Το βάζω πρώτο ακόµη κι από το θάρρος
ή τη γενναιότητα ή τη γενναιοδωρία. Αν είσαι καλός
άνθρωπος, αυτό αρκεί».

«Έχω πειστεί πως οι µεγάλοι έχουν ξεχάσει εντε-
λώς πώς είναι να είσαι παιδί πέντε έως δέκα
ετών… Εγώ πάλι µπορώ να θυµηθώ ακριβώς
πώς ένιωθα τότε. Είµαι σίγουρος πως µπορώ».

«Όταν πρωτοσκέφτηκα να γράψω τον Τσάρλι και
το εργοστάσιο σοκολάτας, είχα σκοπό να µη βάλω
καθόλου παιδιά στην ιστορία!»

«Αν περνούσε απ’ το χέρι µου, θα αφαιρούσα τε-
λείως τον Ιανουάριο από το ηµερολόγιο και θα

πρόσθετα ακόµη έναν Ιούλιο».

«Μπορείς να γράψεις σχεδόν οτιδήποτε για παιδιά,
αρκεί να έχεις χιούµορ».

ΟΟ  
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ΛΛΕΕΕΕΙΙ::
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«Ο καλύτερος εικονογράφος παιδικών βιβλίων
στον κόσµο σήµερα!»  Ρόαλντ Νταλ

Οι εικόνες του Κουέντιν Μπλέικ συντροφεύουν
ιδανικά τα κείµενα του Ρόαλντ Νταλ, αλλά όταν ο
Ρόαλντ άρχισε να γράφει, είχε συνεργαστεί µε
πολλούς διαφορετικούς εικονογράφους. Ο Κουέ -
ντιν άρχισε να δουλεύει µαζί του το 1976 (το πρώ-
το βιβλίο που του εικονογράφησε ήταν Ο Πελώ-
ριος Κροκόδειλος, που εκδόθηκε το 1978) και από
τότε δούλευαν αποκλειστικά µαζί µέχρι το θάνατο
του Ρόαλντ. Ο Κουέντιν κατέληξε τελικά να εικο-
νογραφήσει όλα τα βιβλία του Ρόαλντ Νταλ, εκτός
από ένα!
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ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕ

ΤΤΟΟΝΝ  
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Για να λέµε την αλήθεια, ο Κουέντιν είχε ένα σχετικό άγχος που θα
δούλευε µε έναν τόσο διάσηµο συγγραφέα, αλλά όταν άρχισαν να
συνεργάζονται στο ΜΦΓ, είχαν γίνει κιόλας κολλητοί. Ο Κουέντιν
δεν είχε ιδέα πως ο Ρόαλντ ετοίµαζε κάποια νέα δουλειά, µέχρι που
έπαιρνε στα χέρια του το χειρόγραφο. «Θα διασκεδάσεις πολύ µ’ αυ-
τό», του έλεγε καµιά φορά ο Ρόαλντ^ ή: «Μ’ αυτό µπορεί να δυσκο-
λευτείς λιγάκι». Ο Κουέντιν έκανε πολλά προσχέδια για να τα δείξει
στον Ρόαλντ και να ακούσει τη γνώµη του. Του Ρόαλντ του άρεσε
να έχουν πλούσια εικονογράφηση τα βιβλία του – κι έτσι ο Κουέ ντιν
κατέληξε να φτιάξει για το ΜΦΓ τις διπλάσιες ζωγραφιές απ’ ό,τι του
είχε ζητηθεί αρχικά.

Το αγαπηµένο βιβλίο του Κουέντιν Μπλέικ είναι το ΜΦΓ. Όταν δεν
είχε αποφασίσει ακόµα τι παπούτσια θα φορούσε ο ΜΦΓ, ο Ρόαλντ
του έστειλε µε το ταχυδροµείο ένα από τα παλιά του σανδάλια – και
αυτά ζωγράφισε τελικά!

Ο Κουέντιν Μπλέικ γεννήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου του 1932. Η πρώ-
τη του ζωγραφιά δηµοσιεύτηκε όταν ήταν δεκαέξι χρόνων, ενώ έχει
γράψει και εικονογραφήσει και δικά του βιβλία, εκτός από του Ρόαλντ

Νταλ. ∆ίδαξε επίσης εικονογράφηση στη Βασιλική Σχο-
λή Καλών Τεχνών για είκοσι χρόνια – είναι ένας αλη-

θινός καθηγητής πανεπιστηµίου! Το 1999 ήταν ο
πρώτος που πήρε το Βρετανικό Βραβείο Παιδι-

κού Βιβλίου. Το 2005 έλαβε την ανώτατη τιµη-
τική διάκριση στη Βρετανία για τις υπηρεσίες

του στην παιδική λογοτεχνία.
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ΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

Έχει εκδώσει βιβλία µε ποιήµα-
τά του, αλλά καµιά φορά έγρα-
φε και ποιήµατα για να τα στεί-
λει στους θαυµαστές του.

Είχε θαυµαστές σε ολόκληρο τον κόσµο
που του έγραφαν γράµµατα. Μερικές
φορές, έπαιρνε µέχρι και 4.000 γράµ-
µατα την εβδοµάδα!

Ρόαλντ Νταλ

ΟΟ  ΡΡόόααλλννττ  ττρρεελλααιιννόότταανν  νναα  γγρράάφφεειι  κκααιι  πποοιιήήµµαατταα,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ιισσττοορρίίεεςς..
ΠΠοολλλλέέςς  φφοορρέέςς  σσκκααρρφφιιζζόότταανν  πποοιιήήµµαατταα  ττηηνν  ώώρραα  πποουυ  έέκκααννεε  µµππάάννιιοο..
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ÄéáâÜóôå
åðßóçò...

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.
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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.
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