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Για τη Λουσίλ, τον Μάικλ και την Κέιτλιν

Μ. Μ.

Για όλους τους καλούς ανθρώπους που εργάζονται 
για την προστασία των θαλασσών μας

F. S.



Το χταπόδι ζούσε ευτυχισμένο στη σπηλιά του.
Έβλεπε τον κόσμο έξω να πηγαίνει και να έρχεται.



Ψάρια έτρεχαν βιαστικά, άλλοτε σε κοπάδια κι άλλοτε 
μόνα τους. Έβλεπε αστερίες έξω από την πόρτα του 
και μύδια κατάμαυρα, γυαλιστερά.



Καμιά φορά κυλούσαν μέσα στη σπηλιά τα κύματα.
Κυματάκια ασημένια, μικρά

ή κύματα μεγάλα, σαν βράχοι 
που κατρακυλούν την πλαγιά.

Τα κύματα άφηναν άμμο 
στο πάτωμα και 
το χταπόδι τη σκούπιζε.



Καμιά φορά έμπαιναν μέσα καβουράκια.
Ήταν τόσο νόστιμα μεζεδάκια!



Το χταπόδι ζει ευτυχισμένο στη σπηλιά του, ώσπου κάποιος 

το αιχμαλωτίζει και το κλείνει σε ενυδρείο. Εκεί οι μέρες κυλούν 

αργά και βαρετά, ίδιες η μία με την άλλη, και το χταπόδι νοσταλγεί 

την ελευθερία του, το σπίτι του. Κι έτσι αποφασίζει να το σκάσει...

Μια συναρπαστική αφήγηση για ένα από τα 

πιο έξυπνα και ευαίσθητα ζώα της θάλασσας, 

βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Ίνκι, 

του χταποδιού που το έσκασε το 2015 

από το Εθνικό Ενυδρείο της Νέας 

Ζηλανδίας και επέστρεψε στον ωκεανό.
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