
Ο Μαγικός Κόσμος του 
παιδικού βιβλίου: 
υπερΘΕΜΑτίζοντας (Το 
θαυματουργό φάρμακο) 

 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 20:00  

  

 

Το θέμα είναι ότι μερικές φορές δεν έχει σημασία το θέμα. Το 
να περνάμε καλά έχει μεγαλύτερη σημασία. 
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ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

Ρόαλντ Νταλ 

Εικόνες: Κουέντιν Μπλέηκ 

Μετάφραση: Τόνια Καφετζάκη 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

Σελίδες : 120 

Για παιδιά 9-11 

Ο Τζορτζ είναι ένα αγόρι, ένα μοναχοπαίδι που εξαιτίας της 
δουλειάς του πατέρα του ζει απομονωμένο σε μια φάρμα χωρίς 
παρέες, που από τη μοναξιά «του έρχεται να βάλει τα κλάματα» 
όπως γλαφυρά λέγεται. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά: ο Τζορτζ 
μας εξομολογείται από τη δεύτερη κιόλας σελίδα ότι μισεί, 
σιχαίνεται αλλά και φοβάται τη γιαγιά του! Την «εγωίστρια, 
στριμμένη γριά», που έχει «ένα σουφρωμένο στόμα που έμοιαζε 
υπερβολικά με τον πισινό του σκύλου». Αυτή η γιαγιά φυσικά δε 
θυμίζει σε τίποτα τις καλές γιαγιάδες των παραμυθιών αλλά και της 
πραγματικότητας που κάνουν τα πάντα για τα εγγόνια τους. Αυτή 
το μόνο που κάνει είναι να τεμπελιάζει, να γκρινιάζει, να μαλώνει 
και να προσβάλει τους γύρω της – και ειδικά το αγόρι. Γι' αυτό και 
ο Τζορτζ, όταν ένα πρωινό μένει μόνος μαζί της, αποφασίζει να 
αντικαταστήσει το σιρόπι της με ένα άλλο δικής του έμπνευσης, με 
στόχο «όχι να την ξεπαστρέψει», απλά μήπως και βάλει μυαλό και 
μαλακώσει κάπως. Κι έτσι αρχίζει να φτιάχνει ένα ζουμί με ό,τι 
παράταιρο και αηδιαστικό διαθέτει το σπίτι: από φάρμακα για 
σκύλους μέχρι βερνίκι επίπλων, αποσμητικά, αποτριχωτικές 
κρέμες κ.ά. Αντί όμως να τα τινάξει η γιαγιά, αρχίζει και ψηλώνει, 
ψηλώνει, ψηλώνει μέχρι που τρύπησε τη στέγη του σπιτιού. Το 
φάρμακο αυτό έχει την ίδια επίδραση και στα ζώα της φάρμας – 
όλα γίνονται μεγαλύτερα με μια και μόνη κουταλιά! Και τότε 
αρχίζουν οι περιπέτειες... 
Το βιβλίο αυτό έχει όλα τα συστατικά για να αποτελέσει ένα 
ευχάριστο ανάγνωσμα: ενδιαφέρουσα πλοκή, μαγικά κόλπα, τον 
απαραίτητο «κακό» που κρύβεται στο κορμί μιας γιαγιάς και πολύ 
χιούμορ. Είναι ένα βιβλίο σκανταλιάρικο, πονηρούτσικο και πολύ 
διασκεδαστικό! 
Είναι ένα βιβλίο-τυπικό δείγμα του μαύρου χιούμορ του Νταλ που 
τον καθιέρωσε και τον κάνει διαχρονικό και αξεπέραστο. 
 


