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Εισαγωγή
Πώς είναι η τέλεια μέρα για μια τίγρη; 

Τι είναι χάλια όταν είσαι λύκος; 
Τα λιοντάρια πάνε ποτέ στο σινεμά; 

Όχι, ούτε εγώ είχα σκεφτεί ποτέ αυτές τις ερωτήσεις! 
Αν θέλεις όμως να μάθεις τις απαντήσεις, 

τότε έχεις το ΣΩΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ στα χέρια σου.

Είχα την τύχη –ή την ατυχία– να συναντήσω δέκα ΜΕΓΑΛΑ, 
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ, ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ με ΚΟΦΤΕΡΑ ΝΥΧΙΑ και να τους κάνω 
ερωτήσεις (στα ζώα, όχι στα νύχια). Όσα μου είπαν είναι εκπληκτικά, 
αστεία και ΠΟΛΥ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ.

Α, νιώθω ότι μπορεί να αναρωτιέσαι: 
Τιιιι; Πώς γίνεται ο Άντι Σιντ να μιλάει στα ζώα;
Καλή ερώτηση.

Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια χαζολογούσα με κάτι κρεμάστρες, 
μια χαλασμένη τοστιέρα και μισή κάλτσα και εφηύρα κατά τύχη 
μια μηχανή που μεταφράζει τους ήχους των ζώων σε λέξεις! 
Ναι, η μεταφραζωική μηχανή είχε μόλις γεννηθεί! Με αυτή τη 
συσκευή έχω τη δυνατότητα να μιλήσω σε οποιοδήποτε πλάσμα 
στον πλανήτη. Είναι πολύ χρήσιμη.

ΧΑΡΗΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ!
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Οπότε, αυτό το βιβλίο περιέχει συνεντεύξεις μου 
με δέκα ιδιαίτερα ζώα. Ελπίζω ότι θα μας πουν όλα όσα 
θέλουμε να μάθουμε, και ίσως μας δώσουν και άγνωστες 
συναρπαστικές πληροφορίες. Τώρα, αν οι απαντήσεις δεν 
σε ικανοποιήσουν, μπορείς να παραπονεθείς στην τίγρη!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 

ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΓΡΥΛΙΣΜΑΤΑ...

ΓΚΡΡΡΡ 
ΓΚΡΡΡ ΓΚΡΡΡΡ!

...ΑΝ ΚΑΙ 
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ 

ΝΑ ΣΕ ΦΑΩ.



Συνέντευξη με μια 

Τίγρη της Βεγγάλης
Η πρώτη μου καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. 

Τότε, τι κάθομαι και γράφω; Τέλος πάντων. Είναι μεγάλη, 
είναι ριγωτή, είναι τρομακτική και έχει έρθει εδώ από τις μακρινές 

ζούγκλες και τα λιβάδια της Ινδίας, για να απαντήσει στις ερωτήσεις 
μου. Είμαι κατενθουσιασμένος και ΚΑΤΑΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΣ 

που συναντώ… μια ΤΙΓΡΗ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ!

Ε: Καλωσήρθες. Εεε… γιατί έχεις ρίγες;
Α: Δοκίμασα τις βούλες, αλλά δεν μου πήγαιναν. 
Χα, χα! Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι μπορώ να κρύβομαι 
στα ψηλά χόρτα. Πώς αλλιώς περίμενες ότι θα αιφνιδίαζα 
ένα βουβάλι, βρε τσακάλι;

Ε: Σου αρέσει το κυνήγι;
Α: Αν μου αρέσει; ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ! Εντάξει, όταν πιάνω 
κάτι δηλαδή. Όταν μου ξεφεύγουν, το ΜΙΣΩ. 
Τόση προσπάθεια για το τίποτα…

Ε: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
Α: Ααα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, τα ελάφια είναι 
νοστιμότατα, αλλά μου αρέσουν και τα ζουμερά 
αγριογούρουνα. Επίσης, ένα ωραίο νεαρό βουβάλι 
είναι καλός μεζές για τα μικρά.



Ε: Ποιες είναι οι βασικές συμβουλές που θα έδινες ως τίγρη 
για το κυνήγι θηραμάτων;
Α: Προχώρα αργά και σιγανά. Μείνε κρυμμένος. Αν μπορείς, 
διάλεξε ψηλό χορτάρι. Μείνε χαμηλά και πλησίασε το θήραμα 
από πίσω. Πήγαινε πιο κοντά και μετά χώσε τούρμπο ώθηση! 
Τέλος, άρπαξέ το με τα νύχια σου και δάγκωσέ το στον λαιμό. 
Μ’ εμένα δουλεύει αυτό.

Ε: Ανέφερες τα μικρά τιγράκια. Είσαι η μητέρα τους;
Α: Τι να είμαι, η σοφέρ τους; Έχω τρία μικρά, που είναι περίπου 
τεσσάρων μηνών τώρα και αρκετά μεγαλόσωμα. Πεινάνε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Ε: Τα παίρνεις μαζί σου στο κυνήγι;
Α: Έχω αρχίσει. Την περισσότερη ώρα όμως θέλουν να παίζουν. 
Στα λόγια ξέρουν από κυνήγι, αλλά στην πράξη; ΟΧΙ.

Ε: Πού βρίσκονται τώρα;
Α: Στη μυστική μας φωλιά, ανάμεσα σε βράχους, 
όπου είναι ασφαλή. Όταν γεννιούνται, είναι μικροσκοπικά 
και ανίκανα να προστατέψουν τον εαυτό τους.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ 

ΦΑΓΗΤΑ:

ΕΧΘΡΟΙ:

Ελάφι

Λεοπάρδαλη

Ντίνγκο

Μαϊμού

Τσακάλι
Γύπας

Αντιλόπη

Νεροβούβαλο

Αγριογούρουνο
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Ε: Και πού είναι ο πατέρας των μικρών;
Α: Α, αυτό το τεμπελόσκυλο; Δεν βοηθάει καθόλου με την ανατροφή 
των παιδιών! Μάλλον έχει πάει να πλακωθεί με καμιά άλλη τίγρη 
και να της κλέψει την περιοχή. Χα! Αν δεν ήταν πιο μεγαλόσωμος 
από μένα, θα του έριχνα μια πατουσιά στην κοιλιά!

Ε: Τι εννοείς όταν λες «να της κλέψει την περιοχή»;
Α: Εννοώ να καταλάβει την τοποθεσία όπου κυνηγάει μια άλλη τίγρη. 
Η καθεμιά μας έχει μια μεγάλη περιοχή όπου κυνηγά. Έτσι, υπάρχει 
αρκετό φαγητό για όλες. Αν κάποια άλλη τίγρη έρθει στη δική μου περιοχή, 
θα την κυνηγήσω για να φύγει.

Ε: Πώς είναι η ιδανική σου μέρα;
Α: Α, με πολλούς υπνάκους, ίσως καμιά βουτιά στο ποτάμι όταν κάνει πολλή ζέστη, 
και μετά μια μεγάλη στοίβα από ωμό κρέας και εντόσθια. Μπορώ να φάω 20 κιλά 
στην καθισιά μου. Μιαμμμ!

Ε: Υπάρχει τίποτα εκνευριστικό όταν είσαι τίγρη;
Α: Ναι. Οι μαϊμούδες. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ τις μαϊμούδες!

Ε: Α, ναι; Γιατί;
Α: Μας παρακολουθούν από τα δέντρα και τσιρίζουν με τις φριχτές τους φωνές 
όταν πλησιάζουμε, για να ειδοποιήσουν τα ελάφια να τρέξουν μακριά. 
Πάντως, να ξέρεις, μου αρέσει να ΤΡΩΩ μαϊμούδες.
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Ε: Ποια ζώα είναι εχθροί σας;
Α: Κυρίως οι λεοπαρδάλεις, 
οι λύκοι, τα ντίνγκο, τα τσακάλια και οι γύπες. 
Ενοχλητικοί παλιομπελάδες.

Ε: Και οι άνθρωποι;
Α: Α, ναι, κι εσείς όλοι… Είστε τα μόνα ζώα που φοβόμαστε 
πραγματικά, με τα όπλα σας και τη λαθροθηρία σας. 
Άσε που παίρνετε τα μέρη του κυνηγιού μας για 
να χτίσετε σπίτια. Γκρρρ!

Ε: Γιατί σας σκοτώνουν οι λαθροκυνηγοί;
Α: Δυστυχώς, το δέρμα μας και άλλα μέρη του σώματός 
μας αξίζουν πολλά λεφτά. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν 
ότι από τα κόκαλά μου γίνονται καλά φάρμακα. 
Δεν είναι αλήθεια. Γι’ αυτό δεν έχουν μείνει και 
τόσο πολλές τίγρεις πια. Ζωντόβολα.

Ε: Ποια είναι η αγαπημένη σου μπάντα;
Α: Οι Κουφές Λεοπαρδάλεις.
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Έλα, αν τολμάς, να γνωρίσεις από πολύ κοντά 10 δυνατά 
και μαλλιαρά άγρια ζώα, που έρχονται στο μικρόφωνο 

και αποκαλύπτουν τις συνήθειές τους, τη συμπεριφορά τους, 
όσα τους αρέσουν κι όσα αντιπαθούν, 

τις αγαπημένες τους τροφές και άλλα πολλά!

Τις συνεντεύξεις των ζώων με τα κοφτερά νύχια παίρνει ο γενναίος 
βραβευμένος συγγραφέας Άντι Σιντ, που ρισκάρει τη ζωή του για να 

κάνει τις ερωτήσεις που πάντα ήθελες να κάνεις. Συμμετέχουν μια τίγρη, 
ένας λύκος, μια πολική αρκούδα, ένα γιγάντιο αρμαντίλο και άλλα πολλά. 

Κάθε ζώο έχει τη δική του ιστορία να μας διηγηθεί.

Γιατί αλυχτούν οι  Γιατί αλυχτούν οι  ΛΥΚΟΙ;ΛΥΚΟΙ;
   Η    Η ΛΕΟΠΆΡΔΆΛΗΛΕΟΠΆΡΔΆΛΗ  του χιονιού του χιονιού  

ξέρει να λέει αστεία;ξέρει να λέει αστεία;  
Πώς είναι η τέλεια μέρα για μιαΠώς είναι η τέλεια μέρα για μια ΤΙΓΡΗ; ΤΙΓΡΗ;

ΣΚΑΨΙΜΟ 
ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ

Κυκλοφορεί επίσης


