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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

O Rob Biddulph είναι ο art director του 

φημισμένου περιοδικού Observer. Ζει στο 

Λονδίνο με τη γυναίκα του και τις τρεις κό-

ρες τους. Το Φύσηξε αεράκι είναι το πρώτο 

του βιβλίο για το οποίο κέρδισε το βραβείο 

Waterstones Childrens’ Book Prize 2015.

Ο Biddulph ονομάστηκε Επίσημος Εικονο-

γράφος της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου 

για το 2019 και το 2020, εκπροσωπώντας 

τη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία.

Για την Πίνατ Τζόουνς, η ζωγραφική και το σχέδιο είναι μα-
γικά. Η τέχνη όμως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της. 
Ο μπαμπάς της έχει εξαφανιστεί κι η ίδια πηγαίνει σε και-
νούργιο σχολείο, στο οποίο βαριέται τη ζωή της. Ώσπου μια 
μέρα βρίσκει ένα πολύ ιδιαίτερο μολύβι, ένα μολύβι γεμάτο 
υπερδυνάμεις! Ξαφνικά μεταφέρεται σ’ έναν κόσμο γεμάτο 
φωτεινά χρώματα, δημιουργικότητα, περιπέτεια και κινδύ-
νους – όλα αυτά σε τεράστιες δόσεις, που ούτε μπορούσε να 
φανταστεί ποτέ της. Και ίσως εκεί κατορθώσει να μάθει τι 
συνέβη στον πατέρα της.

Οι θρύλοι γεννιούνται... 
   ή ζωγραφίζονται!

Το πρώτο βιβλίο μιας νέας συναρπαστικής σειράς!
Για παιδιά από 8 ετών.
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Στην Τζόντι,

χάρη στην οποία έγιναν όλα
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Πρόλογος
Ο κόσμος ήταν λευκός σαν άγραφη σελίδα. Πάνω από το χιονι-

σμένο τοπίο απλωνόταν ο απέραντος καμβάς του ουρανού, δια- 

κοσμημένος με τις απαλές πινελιές των νεφών. Τα πάντα ήταν ακί-

νητα.

Ξαφνικά, κίνηση. Κάτι μικρό, σκοτεινό και ακαθόριστου σχή-

ματος διέγραφε μια ευθεία γραμμή κατά μήκος της κοιλάδας. 

Ήταν κάποιου είδους ζώο – ή, μάλλον, κάποιο σκίτσο ζώου. Ένα 

βιαστικό σκιτσάκι με πόδια και ουρά. Σκυλί, πιθανότατα. Ό,τι και 

να ήταν, η κίνησή του είχε συγκεκριμένο λόγο: να ξεφύγει από 

αυτό που το κυνηγούσε.

Το μυτερά του αυτάκια έμοιαζαν να έχουν κολλήσει στο κεφάλι 

του, καθώς έτρεχε προς το μικρό σύδεντρο κοντά στην πινακίδα 

του δρόμου. Κάθε τόσο, γύριζε το κεφάλι του και κοιτούσε πίσω 

με μάτια τρομαγμένα. Ο χρόνος έμοιαζε να επιβραδύνεται καθώς 

μειωνόταν η απόσταση ανάμεσα στο σκυλί και στα δέντρα. Εκατό 
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μέτρα. Πενήντα μέτρα. Δέκα μέτρα. Και τότε… χώθηκε σαν σφαί-

ρα μέσα στις μολυβιές των δέντρων.

Δέκα δευτερόλεπτα σιωπής.

Και τότε ακούστηκε ένας ήχος.

Μπορούσες να τον νιώσεις προτού ακόμα τον ακούσεις – μια 

αίσθηση σαν φτερούγισμα στο στομάχι και στη συνέχεια ένα υπό-

κωφο βουητό. Λίγο λίγο δυνάμωνε. Κι άλλο, κι άλλο. Ύστερα από 

ένα λεπτό, η κοιλάδα σειόταν ολόκληρη, ενώ ένα δισεκατομμύριο 

χιονονιφάδες πάλλονταν με το βουητό.

Και τότε ένα πελώριο, τερατώδες, τρομαχτικό όχημα εμφανί-

στηκε στον ορίζοντα…
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Τιμωρία

Δ εν επιτρέπεται να ζωγραφίζω μονόκερους-βαμπίρ 

που βγάζουν φωτιά από το στόμα και είναι γεμάτοι 

τατουάζ στο βιβλίο της Φυσικής».

Η Πίνατ Τζόουνς είχε μόλις γράψει την πρόταση αυτή για τε-

τρακοσιοστή ενενηκοστή έκτη φορά. Της είχε πάρει σχεδόν δύο 

ώρες και της είχε δημιουργήσει έναν τεράστιο κάλο στο μεσαίο 

δάχτυλο του αριστερού της χεριού. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος 

που βρισκόταν ακόμη στο σχολείο, εκτός βέβαια από τον δάσκαλό 

της, τον κύριο Ντόκινς. Σήκωσε το χέρι της: «Τέλειωσα, κύριε».

Ο κύριος Ντόκινς ανασήκωσε το βλέμμα από το σταυρόλεξό 

του. Η μαύρη γενειάδα του ήταν γεμάτη ψίχουλα από τσιπς με 

αλάτι και ξίδι.
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«Αυτό θα το δούμε, Περνίλα» είπε ειρωνικά. Πλησίασε στο θρα-

νίο της, πήρε τη στοίβα με τα χαρτιά και άρχισε να τα ξεφυλλίζει.

Η Πίνατ ενοχλήθηκε τόσο πολύ, που ένιωσε το πρόσωπό της 

να γίνεται κατακόκκινο. Το μισούσε όταν την αποκαλούσαν έτσι. 

Μπορεί το πιστοποιητικό γεννήσεώς της να έγραφε «Περνίλα Αν 

Τζόουνς», από τότε όμως που είχε γεννηθεί ήταν η Πίνατ. Προ-

τού καν γεννηθεί, για την ακρίβεια. Ο μπαμπάς της της είχε πει 

πολλές φορές την ιστορία: «Όταν ήσουν περίπου δύο μήνες στην 

κοιλιά της μαμάς, διαβάσαμε στο ίντερνετ ότι πάνω κάτω είχες το 

μέγεθος φιστικιού. Από τότε έτσι σε φωνάζαμε: Πίνατ». Έτσι την 

έλεγαν όλοι και στο παλιό της σχολείο, το Γυμνάσιο Μέλοντι, αλλά 

βέβαια δεν μπορούσε να έχει τέτοιες απαιτήσεις από τον Βρομό-

χνοτο Ντόκινς.

Ο οποίος Βρομόχνοτος Ντόκινς κουνούσε τώρα τα χαρτιά 
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μπροστά στη μούρη της με θριαμβευτικό ύφος. «Γέμισες ακριβώς 

τριάντα μία σελίδες Α4. Δεδομένου ότι κάθε σελίδα έχει δεκαέξι 

γραμμές, η απλή αριθμητική λέει ότι τη φράση που σου ανατέθη-

κε να γράψεις πεντακόσιες φορές, εσύ την έγραψες μόνο τετρα-

κόσιες ενενήντα έξι. Έπιασες δηλαδή το 99,2% του στόχου σου. 

Όπως γνωρίζεις, κάθε μαθητής ή μαθήτρια που έχει την τύχη να 

φοιτά στο Σχολείο για Σοβαρούς Επιστήμονες και Γεννημένους 

Μαθηματικούς ο Άγιος Ουμβέρτος οφείλει να φέρει εις πέρας ό,τι 

αναλαμβάνει. Εκατό-Τοις-Εκατό. Εν προκειμένω, είναι προφανές 

ότι σου λείπει το 0,8% του στόχου».

Κάπου εκεί στο βάθος, πίσω από τη γεμάτη ψίχουλα γενειάδα, 

άρχισε να διαγράφεται ένα υπεροπτικό χαμόγελο.

«Για τιμωρία, επειδή προσπάθησες να αποφύγεις μέρος της 

δουλειάς, όχι απλώς θα φέρεις εις πέρας την εργασία που σου 

ανατέθηκε, αλλά θα γράψεις την εν λόγω φράση άλλες εκατό φο-

ρές. Έτσι θα τελειώσω κι εγώ το σταυρόλεξό μου, θα φάω κι ένα 

σάντουιτς με λουκάνικο και σφιχτό αυγό και θα επιστρέψω στο 

σπίτι εγκαίρως για να δω στην τηλεόραση τη Μάχη των Πανεπι-

στημίων».

«Μα, κύριε...»

«Ούτε μα ούτε ξεμά, Τζόουνς. Τελείωνε. Δεν ξέρω αν στο παλιό 

σου σχολείο ανέχονταν την προχειρότητα, εδώ πάντως θα μάθεις 

ότι η ακρίβεια έχει σημασία. Όλη αυτή η επιπόλαιη δημιουργικό-

τητα δεν έχει καμία θέση στον Άγιο Ουμβέρτο. Καμία απολύτως».
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Ρόκουελ Ράιλι

Σ έρνοντας τα βήματά της για να 

βγει από την πύλη του σχολείου, 

η Πίνατ είδε ένα ψηλόλιγνο αγό-

ρι, με μια μεγάλη μαύρη αφάνα για μαλλιά, 

να την περιμένει στη στάση του λεωφορείου. 

Μόλις την είδε, ο Ρόκουελ Ράιλι χαμογέλασε, 

σηκώθηκε όρθιος και της πέταξε ένα μήλο.

«Φαντάστηκα ότι θα ήθελες να τσιμπήσεις 

κάτι».

«Ευχαριστώ» αναστέναξε η Πίνατ «αλλά 

δεν ήταν ανάγκη να μείνεις για μένα».

«Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έκανα επανάλη-

ψη στη Χημεία όσο σε περίμενα. Η δομή του 

ατόμου έχει τρομερό ενδιαφέρον, ε; Το ήξε-

ρες ότι το νάτριο, όταν αντιδρά με αμέταλλα, 
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