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Μια  ιστορία  αφιερωμένη  εξαιρετικά  στους  μπαμπάδες.  Στους  μπαμπάδες  που  είναι
αφηρημένοι,  στους μπαμπάδες που αγαπούν να διαβάζουν την εφημερίδα τους, στους
μπαμπάδες που πίνουν τσάι με γάλα. Αλλά κυρίως στους μπαμπάδες που είναι ικανοί να
ζήσουν τις πιο απίστευτες περιπέτειες απλά και μόνο για να φέρουν ένα μπουκάλι γάλα
στο σπίτι για το πρωινό των παιδιών τους.
Στην ιστορία του Neil_Gaiman, η μαμά θα λείψει για λίγες μέρες γιατί έχει να πάει σε ένα
συνέδριο να παρουσιάσει  μια έρευνά της για τις  σαύρες.  Τα παιδιά θα μείνουν με τον
μπαμπά. Η μαμά τα έχει τακτοποιήσει όλα, έχει δώσει τις οδηγίες κι έχει γεμίσει το ψυγείο
με φαγητό για κάθε βράδυ ξεχωριστά. Πριν φύγει όμως θυμάται πως το γάλα τελειώνει…
Όλα κυλούν ήσυχα, σχετικά, μέχρι  το επόμενο πρωί που στο ψυγείο δεν έχει  γάλα. Ο
μπαμπάς πρόθυμος πάει να φέρει.  Άλλωστε πώς θα πιει κι  εκείνος το τσάι του; Όμως
αργεί. Αργεί πολύ και τα παιδιά αναρωτιούνται… Όταν επιτέλους επιστρέφει τους διηγείται
μια απίστευτη ιστορία. 

Ότι  συνάντησε  γλιτσερούς  πράσινους  εξωγήινους,  πειρατές  του  18ου αιώνα,  ένα
δεινόσαυρο που ταξιδεύει με αερόστατο, έναν ηφαιστιακό θεό και πολλούς βγουικόλακες.
Μην ξεχάσω τα πόνι αλλά και τα πιράνχας. Ή μήπως δεν συνάντησε πιράνχας; Πρέπει να
διαβάσετε την ιστορία για να δείτε.
Ένα απολαυστικό βιβλίο που δεν μπορείς να το αφήσεις. Μια ιστορία που πηγαίνει μπρος
και πίσω στο χρόνο. Δεν ξέρεις πότε είναι ο μπαμπάς στο παρόν και πότε στο παρελθόν…
Αυτό άλλωστε δεν συμβαίνει σε πολλούς μπαμπάδες; 
Η μετάφραση του Φίλιππου Μανδηλαρά εξαιρετική. Όσο για την εικονογράφηση, από τον
πολυβραβευμένο Skottie Young, συνοδεύει και προσθέτει τόσα σε αυτή τη σουρεαλιστική
περιπέτεια. Δικαίως ανακηρύχτηκε «Βιβλίο της χρονιάς» για τους Sunday Times.
Τελικά όλα αυτά είναι ψέματα ή αλήθεια; Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Το σίγουρο πάντως
είναι πως ο μπαμπάς, τελικά, έφερε το γάλα. Άρα αυτό δεν είναι μια απόδειξη πως ακόμα
κι αν δεν έζησε όλες αυτές τις περιπέτειες, τελικά τα κατάφερε;
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