
Ο Χακ Φιν είχε βαρεθεί να είναι καθωσπρέπει,  
να ζει σε σπίτι και να φοράει καθαρά ρούχα.  

Ακολουθήστε τον καθώς διασχίζει με μια σχεδία  
τον ποταμό Μισισιπή, σε αυτή την κλασική ιστορία  

περιπέτειας του Μαρκ Τουέιν.  

Το βιβλίο Οι περιπέτειες του Χακ Φιν ανήκει στη σειρά  
«Κλασικά Αγαπημένα» των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,  

που περιλαμβάνει διαχρονικές ιστορίες, γραμμένες με απλό  
και κατανοητό τρόπο, και με εντυπωσιακή εικονογράφηση  

που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών.
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Κεφάλαιο 1

Εγώ και ο Τομ Σόγερ

Tο βιβλίο μιλάει για μένα, τον Χάκλμπερι Φιν, 
και να κάτι που πρέπει να ξέρετε εξαρχής: 

είμαι χαρούμενος μόνο όταν φοράω κουρέλια.
Όταν ζούσα σ’ ένα βαρέλι στο Σεν Πίτερ-

σμπεργκ, στις όχθες του ποταμού Μισισιπή, δε 
φορούσα τίποτε άλλο παρά μόνο κουρέλια. Αλ-
λά για κάποιον λόγο κανένας δεν ήθελε να κοι-
μάμαι σ’ ένα βαρέλι. Μια γκρινιάρα, ρυτιδιασμέ-
νη ηλικιωμένη γυναίκα, η χήρα Ντάγκλας, με 
ανάγκαζε να ζω στο σπίτι της με την αδελφή της, 
τη δεσποινίδα Γουάτσον, που ήταν ακόμη πιο 
γκρινιάρα και ρυτιδιασμένη.

Με αγκάλιαζαν τόσο δυνατά, που μετά βίας 
κατάφερνα να αναπνεύσω, ενώ έκλαιγαν και με 
αποκαλούσαν καημένο μικρό ορφανό.

Δεν ξέρω γιατί το έλεγαν αυτό – δεν ήμουν 
πραγματικά ορφανός. Είχα μπαμπά, τον Πατέ-
ρα, αλλά ήταν ζητιάνος και κακός άνθρωπος και 
με χτυπούσε άσχημα. Γι’ αυτό κι εγώ το έσκασα. 
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Η χήρα Ντάγκλας είχε ένα μεγάλο παλιό σπί-
τι, όπου τα πάντα γυάλιζαν από την καθαριότη-
τα. Ποτέ δεν είδα πουθενά τον παραμικρό κόκ-
κο σκόνης στα σκοτεινά δωμάτιά του. Μου έδω-
σε καινούργια ρούχα αλλά με φαγούριζαν και 
με στένευαν.

Όταν ήταν ώρα για φαγητό, χτυπούσαν ένα 
κουδούνι, ενώ η δεσποινίς Γουάτσον πάντα 
προσευχόταν πριν φάμε. Κι εγώ προσευχόμουν, 
παρόλο που δεν έβρισκα τον λόγο. Δεν έβγαινε 
τίποτε με τις προσευχές και τους το έλεγα. 

«Μη λες ανοησίες, Χάκλμπερι!» έλεγε θυμω-
μένη η χήρα Ντάγκλας. «Και μη βάζεις τα πό-
δια σου πάνω στα έπιπλα!»
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«Κάθισε με όρθια την πλάτη!» γάβγιζε η δε-
σποινίς Γουάτσον. «Συμπεριφέρσου σωστά!»

Ήταν βάσανο!
Ένα βράδυ παρακολουθούσα από το παράθυ-

ρό μου τα κλαδιά της ιτιάς δίπλα στο ποτάμι να 
κουνιούνται πέρα δώθε. Ένιωσα να με καλεί ο 
άνεμος να γυρίσω στην παλιά μου ζωή…

Και τότε είδα κάποιον να κρύβεται ανάμεσα 
στα δέντρα.

«Ψιτ», ψιθύρισε. 
Η καρδιά μου αναπήδησε από χαρά. Ήταν ο 

παλιόφιλός μου, ο Τομ Σόγερ! Ο Τομ κι εγώ εί-
χαμε περάσει έναν σωρό περιπέτειες μαζί πριν 
εγκατασταθώ στο σπίτι της χήρας Ντάγκλας. 
Μπορούσα να καταλάβω από το πονηρό χαμό-
γελο στο πρόσωπό του ότι έψαχνε για νέες. 

© Usborne Publishing Ltd, 2015 / © Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2020



Ο Χακ Φιν είχε βαρεθεί να είναι καθωσπρέπει,  
να ζει σε σπίτι και να φοράει καθαρά ρούχα.  

Ακολουθήστε τον καθώς διασχίζει με μια σχεδία  
τον ποταμό Μισισιπή, σε αυτή την κλασική ιστορία  

περιπέτειας του Μαρκ Τουέιν.  

Το βιβλίο Οι περιπέτειες του Χακ Φιν ανήκει στη σειρά  
«Κλασικά Αγαπημένα» των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,  

που περιλαμβάνει διαχρονικές ιστορίες, γραμμένες με απλό  
και κατανοητό τρόπο, και με εντυπωσιακή εικονογράφηση  

που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών.

Μ
αρκ Τουέιν

Ο
ι περ

ιπέτειες το
υ Χακ Φ

ιν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

ΗΛΙΚΙΑ

6+

K
Ω

Δ
. 

Μ
Η

Χ
/Σ

Η
Σ

: 
2

3
7

7
1

ΚΛΑΣΙΚΑ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Οι περιπέτειες του  

Χακ Φιν
Οι περιπέτειες του  

Χακ Φιν

Βασισμένο  
στο μυθιστόρημα του 
Μαρκ Τουέιν

HuckleberryFinn_CV_GR.indd   1 28/8/2019   12:47:34 μμ


