
  
 
 
 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 76, 16777 Ελληνικό 
www.kalendis.gr, email: info@kalendis.gr 

Τηλέφωνο: 210-9638790, Fax: 210-9638791 

 

 

 
Β Ι Β Λ Ι Α  Γ Ι Α  Μ Ι Κ Ρ Ο Υ Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Σ  

ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ  

Γκουίντο Κόντι 

 
 

Εικονογράφηση: Γκουίντο Κόντι, Μετάφραση: Δήμητρα Δότση 
Σελίδες: 184, Εξώφυλλο: Μαλακό, Διαστάσεις: 14Χ21, Τιμή: 14,00 €, ΙSBN: 978-960-594-013-3 

 
Η Νίλου η πελαργίνα, ο πιστός της σύντροφος Μίαν και ο χαρούμενος σπίνος Χαντί έχουν ανοίξει τα 

φτερά τους για νέες περιπέτειες. Αυτή τη φορά οι τρεις φίλοι ταξιδεύουν για να βρουν τη μαμά τής 

Νίλου, χαμένη κάπου στην απέραντη Αφρική, αυτή τη μαγευτική γη, που κρύβει όμως ένα σωρό 

κινδύνους. Στο ταξίδι τους συναντάνε τις μοχθηρές ύαινες αλλά και μια μικρή μαύρη πελαργίνα, την 

Τζαμίλα, που έχασε τους δικούς της προσπαθώντας να ξεφύγει από τον πόλεμο των ανθρώπων. Η 

Νίλου, που δεν ξεχνά ποτέ όσα πέρασε μόνη της στο υπέροχο πρώτο της ταξίδι, φροντίζει τη μικρή 

μαύρη πελαργίνα και γίνεται η «καινούρια μαμά» της, μέχρι να βρει κάποια οικογένεια πελαργών 

που θα θέλει να την υιοθετήσει. Οι τέσσερις φίλοι θα συναντήσουν στο ταξίδι τους παράξενα ζώα, 



 

 

από το μαραμπού-φιλόσοφο μέχρι τον νεαρό πρίγκιπα των ιπποπόταμων, και θα ανακαλύψουν πόσο 

δύσκολο είναι να μάθει κανείς τι σημαίνει υπομονή, ανεκτικότητα, μα πάνω απ’ όλα τι σημαίνει 

αγάπη. Η νέα περιπέτεια της Νίλου, με το αναπάντεχο φινάλε της, θα αγγίξει για μία ακόμα φορά τις 

καρδιές μικρών και μεγάλων. 

 

Ένα υπέροχο βιβλίο για παιδιά (9+ ετών) και μιλά για την ειρήνη, για την αγάπη και για τις αρετές της 

υπομονής και της ανεκτικότητας. 

 
 

Ο  Γ Κ Ο Υ Ι Ν Τ Ο  Κ Ο Ν Τ Ι  γεννήθηκε το 1965 στην Πάρμα, όπου ζει και εργάζεται ως 

συγγραφέας, ανθολόγος και δάσκαλος δημιουργικής γραφής. Είναι επίσης ιδρυτής του 

λογοτεχνικού περιοδικού Palazzo Sanvitale.   

Έχει γράψει αρκετά λογοτεχνικά βιβλία, ανάμεσά τους Το δειλινό στην κοιλάδα (2005), Τζοβανίνο 

Γκουαρέσκι, Βιογραφία ενός συγγραφέα (2008), Τα χίλια στόματα της δίψας μας (2012), και έχει 

τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. Το 1998 απέσπασε το Βραβείο Κιάρα για το βιβλίο του Ο κροκόδειλος 

στο βωμό, το 1999 οι Γυάλινοι ουρανοί βρέθηκαν στη βραχεία λίστα για το Βραβείο Καμπιέλο, ενώ το 

2013 τιμήθηκε με το Βραβείο Κάρλο Λέβι για το έργο του Ο μεγάλος ποταμός Πάδος.  

 

Οι όμορφες μέρες της Νίλου στην Αφρική είναι το δεύτερο βιβλίο του συγγραφέα με πρωταγωνίστρια 

την πελαργίνα Νίλου και με εικονογράφηση του ίδιου. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορεί επίσης 

το πρώτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου, το οποίο μεταφράστηκε στην 

Ισπανία και τη Νότια Κορέα. 

 


