
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Θεσσαλονίκη 2021







ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

Τίτλος Βιβλίου: 

Οι περιπέτειες του Μάρτιν και της Χλόης στη μακρινή Αυστραλία.

Συγγραφείς: 

Καρατζούνη Κυριακή και οι φοιτήτριες του 3ου έτους του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής, του Τομέα των Παιδαγωγικών, του

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης και Αθηνών.

Εικονογράφηση:

Γεώργιος Αλεξιάδης, φοιτητής 1ου έτους του τμήματος Animation του

ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Γραφιστική Επιμέλεια:

Παναγιώτα Τέντζου, φοιτήτρια 2ου έτους του τμήματος Γραφιστικής 

του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια των κατασκευών:

Ηλιάννα Ζώη και Μαρία - Βασιλική Πλατάρου.

Πνευματική ιδιοκτησία : ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...

Η ιστορία δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του Brain Storming στο πλαίσιο του μαθήματος «Παιδί, 

Κουλτούρα και Παγκοσμιοποίηση» του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η σύλληψη της ιδέας και η 

τελική συγγραφή της ιστορίας πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικών του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, κα Καρατζούνη Κυριακή.

Για τη δημιουργία της ιστορίας συνεργάστηκαν φοιτήτριες του 3ου έτους του Τμήματος Προσχολικής 

Αγωγής (BA ECS) του Μητροπολιτικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή 

των φοιτητριών, Ηλιάνας Ζώη και Μαρίας – Βασιλικής Πλατάρου που επιμελήθηκαν τις κατασκευές 

οι οποίες πλαισίωσαν την ιστορία και συνέγραψαν το ποίημα που περιλαμβάνεται στην ιστορία.

Την εικονογράφηση εκτέλεσε ο φοιτητής 1ου έτους Animation του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Γεώργιος Αλεξιάδης. 

Για τη γραφιστική επιμέλεια μερίμνησε η φοιτητήτρια 2ου έτους Γραφιστικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Παναγιώτα 

Τέντζου.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στους Δρ. Ξένια Βουρουτζίδου, Υπεύθυνη του τομέα Παιδαγωγικών και 

Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, τον Υποδιευθυντή Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

του Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης, κο Αντώνη Μουχταρόπουλο, την κα Έφη Ράτσου, Υπεύθυνη της 

Σχολής Πολιτισμού και Επικοινωνίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης, τον κ. Γιάννη 

Ακριτίδη, Υπεύθυνο του Τομέα Νέων Τεχνολογιών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους 

καθηγητές Γραφιστικής και Animation του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Γεωργιάδη Βασίλειο και Ταγαρίδη Αλέξανδρο, 

που μερίμνησαν για να «ζωντανέψει» η ιστορία και να μετατραπεί σε κίνητρο έμπνευσης και εργασίας των 

φοιτητών σε μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή του covid- 19.



Πριν από μερικά  χρόνια σε 

μια μακρινή χώρα που τη λένε 

Αυστραλία, ζούσε ένα κοάλα,

ο Μάρτιν με την οικογένεια του,

τον μπαμπά του, τη μαμά του και τη 

μεγαλύτερη αδερφή του, τη Αρινέλα. 

Ήταν πολύ δεμένοι και ζούσαν 

όλοι μαζί ευτυχισμένοι σε ένα 

μεγάλο δάσος με θεόρατα δέντρα 

ευκαλύπτου.





Το Δεκέμβριο που ο Μάρτιν γινόταν τεσσάρων χρονών, 

συνέβη ένα περιστατικό που ποτέ του δεν ξέχασε τόσο εκείνος 

όσο και όλοι οι ένοικοι του δάσους.

Εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό – γιατί το Δεκέμβρη 

στην Αυστραλία είναι καλοκαίρι και όχι χειμώνας -  ο ήλιος 

έριχνε τις γλυκές ακτίνες του πάνω του και το μικρό κοάλα 

έκλεινε τα μάτια και ένιωθε το ζεστό αέρα να φυσά το 

πρόσωπό του δυνατά. Αυτό ήταν πολύ περίεργο για





Τον Βίκτορα

τον Αντρέα

Όσο όμως και αν φυσούσε, αυτό 

δεν τον εμπόδιζε να νιώθει χα-

ρούμενος και ενθουσιασμένος. 

Αυτά τα τέταρτα γενέθλιά του θα 

τα περνούσε παρέα με τους φί-

λους του στο δάσος.  

 
 

Θα έσβηνε 4 κεράκια στην τούρ-

τα του, θα τραγουδούσε, θα 

έπαιζε και θα χόρευε μαζί με 

τους φίλους του μέχρι την ώρα 

που ο ήλιος θα έδινε τη θέση του 

στο φεγγάρι πάνω στον ουρανό.

Τους είχε καλέσει όλους



την Ιουλία

τη Στέφη

 τον Τέο

και φυσικά  

την πιο αγαπημένη από όλους, 

τη Χλόη.



Όλοι μαζεύτηκαν μετά από λίγο κάτω από το ψηλό 
δέντρο όπου ζούσε ο Μάρτιν και η οικογένειά 

του, κρατώντας πολύχρωμα πακέτα για τον 

εορτάζοντα. Εκείνος τους υποδεχόταν χαμογελαστός, 

προσφέροντας στον καθένα ξεχωριστά ένα μπαλόνι 
για το καλωσόρισμα. Τα γέλια και τα πειράγματα 

ξεσήκωσαν όλο το δάσος και οι γονείς των μικρών 

απομακρύνθηκαν, για να κουβεντιάσουν με σχετική 

ηρεμία.





Ήρθε κάποια στιγμή η ώρα της πινιάτας 
και όλοι οι φίλοι μπήκαν στη σειρά, για να 

δοκιμάσουν την τύχη τους, ελπίζοντας ότι θα 

καταφέρουν να χτυπήσουν την πινιάτα και 

θα πάρουν τις περισσότερες καραμέλες. Σε 

αυτό το παιχνίδι νικούσε πάντοτε η Χλόη,

το καγκουρό, η καρδιακή φίλη του Μάρτιν 

που είχε πολύ δυνατό χτύπημα. Όλοι είχαν 

δοκιμάσει την τύχη τους χωρίς αποτέλεσμα 

και ήταν η σειρά της Χλόης  να χτυπήσει 

την πινιάτα. Σηκώνοντας το ξύλο, για να 

πάρει φόρα και να χτυπήσει με δύναμη, 

αντί να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
ενός κουτιού που σπάει, ακούστηκε μια 

κραυγή.





Η Χλόη άρχισε να ουρλιάζει
ασταμάτητα, τρομάζοντας  τα αλλά 

ζωάκια που αγωνιούσαν να μάθουν τι 

έπαθε. «Βλέπω παντού φλόγες και

καπνό» τους απάντησε. «Δείτε και 

εσείς τριγύρω, ο ουρανός αρχίζει

να μαυρίζει».Όλοι άρχισαν να τρέχουν 

γύρω - γύρω έντρομοι, για να σωθούν και 

ένιωθαν πολύ φοβισμένοι και αβοήθητοι, 

γιατί δεν ήξεραν προς τα που να πάνε 

ακριβώς, για να σωθούν. 



Ξαφνικά μια σπίθα έπεσε πάνω σε 

ένα δέντρο δίπλα τους και έπιασε 

φωτιά. Ο Μάρτιν και η Χλόη 

άρχισαν να απομακρύνονται 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

καθώς φοβήθηκαν τις φλόγες. Δεν 

είχαν ξαναδεί φλόγες ποτέ στη ζωή 

τους, γνώριζαν, όμως πως είναι 

επικίνδυνες. Ο φόβος άλλωστε 

που ένιωθαν, δεν μπορούσε να κάνει 

λάθος. Έπρεπε να φύγουν μακριά.



Έτρεχαν και έτρεχαν πανικόβλητοι, 

συνειδητοποιώντας ότι είχαν απομακρυνθεί 

πολύ από τους γονείς τους. Δεν

ήξεραν πού βρίσκονται και άρχισαν να 

φωνάζουν  «μαμά» και «μπαμπά»  και 

να κλαίνε, ελπίζοντας ότι οι γονείς τους 

θα εμφανιστούν. Ο Μάρτιν ένιωθε 

κουρασμένος, φοβισμένος  και δεν

μπορούσε να περπατήσει άλλο. Ένιωθε τις 

δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Το ένα 

του ποδαράκι ήταν πιο κοντό από το άλλο και 

δεν μπορούσε να τρέξει γρήγορα και για

πολλή ώρα. Χρειαζόταν ένα διάλειμμα, μα η 

φωτιά δε θα τον περίμενε….







Οι φλόγες έγλυφαν το ένα μετά το άλλο δέντρο και 

πλησίαζαν προς αυτούς. Η Χλόη ήταν πιο ψύχραιμη 
και κατάλαβε ότι δεν μπορούσαν να μείνουν άλλο εκεί. 

Οι φλόγες τους πλησίαζαν. Με μια αιφνιδιαστική 
κίνηση, έπιασε τον Μάρτιν και τον έβαλε μέσα στον 

μάρσιπό της, μια δερμάτινη θήκη που έχουν

τα θηλυκά καγκουρό και γι’ αυτό ονομάζονται 

μαρσιποφόρα. Με το φίλο της μέσα στον μάρσιπο της 

προχωρούσαν όλο και πιο βαθιά μέσα στο δάσος, 

ψάχνοντας διαφυγή.



Ενώ έψαχναν ένα ασφαλές σημείο, για να 

ξεκουραστούν, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά 

τους ένα όμορφο παπαγαλάκι με φανταχτερά

χρώματα, η Μπέλα.

Η Μπέλα  άκουσε  τη συζήτηση τους και θέλοντας 

να τους βοηθήσει να γλιτώσουν, άρχισε να τους  

καθοδηγεί προς την   ακροθαλασσιά. Είχε δει 

πετώντας ψηλά ότι οι φλόγες δε θα σταματούσαν 

και θα συνέχιζαν την καταστροφική πορεία τους, 

καίγοντας πιθανώς όλο το δάσος. Άρα, η μόνη λύση 

ήταν να καταφύγουν όλοι μαζί στη θάλασσα.



Εκεί θα είχαν μια ελπίδα να γλιτώσουν.



Η Μπέλα πετούσε ψηλά και καθοδηγούσε τη Χλόη 

και τον Μάρτιν που έτρεχαν στο έδαφος. Φτάνοντας 

στην παραλία, συνάντησαν έναν πυροσβέστη  

που έχει τη μοναδική ικανότητα να μιλάει  με τα ζώα. 

Εκείνος βλέποντας τα φοβισμένα μικρά ζώα, τα πήρε 

στοργικά στην αγκαλιά του και τα πήγε στην 

προβλήτα του καραβιού, για να ελέγξουν την υγεία 

τους οι γιατροί που επέβαιναν στο διασωστικό πλοίο.





Όντας πάνω στο πλοίο, η ατμόσφαιρα άρχιζε να

γίνεται βαριά και με δυσκολία μπορούσαν όλοι να 

αναπνεύσουν. Ήταν επικίνδυνο να παραμείνουν 

στο ίδιο σημείο και ο καπετάνιος χωρίς να ρωτήσει 

κανέναν, ξεκίνησε τις μηχανές του πλοίου, για να 

απομακρυνθούν προς τη θάλασσα.  

Ο Μάρτιν και η Χλόη δεν είχαν καταλάβει από την 

αρχή ότι το πλοίο απομακρυνόταν από την

Αυστραλία, γιατί αποκαμωμένοι και νιώθοντας για 

πρώτη φορά ασφαλείς, έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν 

ξύπνησαν καταμεσής του ωκεανού, διαπίστωσαν ότι 

είχαν φύγει από την Αυστραλία. Ήταν για πρώτη φορά 

στη ζωή τους μακριά από τους γονείς, τους φίλους 

και το σπίτι τους. Πόσο μόνοι ένιωθαν. Κοιτάχτηκαν 

βαθιά στα μάτια και άρχισαν να κλαίνε .





Μετά από αρκετές εβδομάδες ταξιδιού, έφτασαν στην 

Αφρική. Έμαθαν από τον πυροσβέστη ότι θα τους

μεταφέρουν σε ένα δάσος με δέντρα ευκαλύπτου,

για να είναι ασφαλείς.

Ασφαλείς;

Μόνοι σε μια χώρα μακρινή,
χωρίς την οικογένειά τους;

Πόσο θα έμεναν εκεί;

Πώς θα ξαναγυρνούσαν πίσω;

Πώς θα έβρισκαν τους δικούς τους;



Και αν εκείνοι ... 
δεν τα είχαν καταφέρει;

Χιλιάδες ήταν οι σκέψεις  

που περνούσαν από το μυαλό τους  

και δεν έβρισκαν καμιά απάντηση.

Έπειτα από τρεις μέρες, η ομάδα που τους 

μετέφερε στην Αφρική μαζί με κάποιους 

Αφρικανούς κτηνιάτρους, τους 

οδήγησαν και τους άφησαν σε ένα δάσος.



Ήταν ένα μεγάλο δάσος με πολύ

ψηλά δέντρα που τους θύμισε την 

πατρίδα τους.

Συγκινημένοι μα και στεναχωρημένοι 

ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να 

αρθρώσουν λέξη.

Ενώ, λοιπόν, ήταν σιωπηλοί και 

αναρωτιόντουσαν τι μπορούν να κάνουν, 

άκουσαν από μακριά κάποια βήματα.

Πάγωσαν και προσπάθησαν να

κρυφτούν πίσω από ένα δέντρο με 

χοντρό κορμό.



Τα βήματα άρχισαν να γίνονται πιο 

έντονα και κατάλαβαν ότι κάποιοι 

πλησίαζαν. 

Μετά από λίγα λεπτά γύρω τους άρχισαν 

να εμφανίζονται κάποια ζώα.

Ο Μάρτιν 
σκαρφάλωσε 
πάνω στον 
κορμό η Μπέλα στάθηκε

σε ένα κλαδί

και η Χλόη έμεινε 
στο έδαφος



Ει, Καλησπέρα! 

 Ποιοι είστε εσείς  

και τι κάνετε εδώ;

Ένα από αυτά, ένας μεγαλόσωμος        

ελέφαντας στάθηκε μπροστά τους και 

απευθυνόμενος στους τρεις  φίλους     

τους είπε:



Οι φίλοι σάστισαν με το πελώριο 

μέγεθός του. Δεν είχαν ξαναδεί 

ποτέ τόσο μεγάλο ζώο. Η μόνη που 

αντέδρασε ήταν η Μπέλα.

Εγώ είμαι η Μπέλα που βοήθησα τον 
Μάρτιν και τη Χλόη να σωθούν από τις φλόγες 
που τους περικύκλωσαν σε ένα δάσος της 
Αυστραλίας!

του είπε με δυνατή φωνή, δείχνοντας τους φίλους τους.

Εσείς ποιοι είστε;    συνέχισε.

Τα ζώα αντί όμως να απαντήσουν, άρχισαν να γελούν και να τους 

κοροϊδεύουν. Δεν είχαν αντιληφθεί το φόβο και τη θλίψη στα μάτια 

τους και ξεκίνησαν να τραγουδούν ένα κοροϊδευτικό τραγούδι



που χοροπηδάς σαν παρδαλό

έχεις ένα φίλο κοάλα κουτσό

Καγκουρό ζωηρό και χαζό

και πηδάς σαν τρελό

από δέντρο  σε δέντρο

Τι νύχια είναι αυτά;
Τι πόδια είναι αυτά;

Μεγάλα, άσχημα και τεράστια!

Τα κρύβεις  από όλους
Και τους τρομάζεις όλους



Όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.  

Να φύγετε από το δάσος μας 

τους είπαν με μια φωνή 

δε σας θέλουμε εδώ μαζί μας….Δεν έχετε 
καμία δουλεία εσείς εδώ.  

Να γυρίσετε πίσω εκεί από όπου 
ήρθατε.



Μα, χρειαζόμαστε τη βοήθειά 

σας, σας έχουμε ανάγκη είπε

η Μπέλα. Χωρίς όμως να λάβει 

κάποια απάντηση. Μόνο γέλια 

και κοροϊδευτικά σχόλια
αντηχούσαν παντού τριγύρω.  

Τα ζώα θλιμμένα πήραν το

δρόμο, για να φύγουν προς 

άγνωστη κατεύθυνση, μακριά 

από το δάσος. Ενώ είχαν 

απομακρυνθεί, ξαφνικά 

ακούστηκε από μακριά ένας 

μεγάλος θόρυβος.



Ο ελέφαντας που πριν τους 

κορόιδευε, έπεσε σε κάτι κλαδιά και 

δεν μπορούσε να απελευθερώσει 

το πόδι του. Δάκρυα γέμισαν

τα μάτια του και ένας βαθύς

βρυχηθμός πόνου ακούστηκε

από το στόμα του. Ο Μαρτίν και 

η Χλόη δεν έχασαν στιγμή. 

Κινήθηκαν προς το μέρος του 

και σκάβοντας το χώμα

και σπάζοντας τα κλαδιά. 

τον βοήθησαν να

βγάλει το πόδι του.



Ο ελέφαντας, για να τους δείξει την ευγνωμοσύνη του, τους 

ανέβασε στην πλάτη του και τους ζήτησε συγγνώμη. 

 

Εγώ σας κορόιδευα, σας έδιωχνα και εσείς 
με βοηθήσατε. Πόσο άδικος ήμουν μαζί 
σας είπε στους τρεις φίλους. 

Από εδώ και πέρα δε θα είστε μόνοι.  
Το σπίτι μου είναι και σπίτι σας!  



Οι τρεις φίλοι που γίνανε τέσσερις  

και μετά πέντε 

και μετά έξι  

και δέκα  

και εκατό,  

εφόσον όλο το δάσος τις επόμενες μέρες  

είχε αποδεχτεί τα ζώα της Αυστραλίας,  

ένιωθαν τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. 

Μονιασμένοι και αγαπημένοι  

δεν αποχωρίζονταν ποτέ ο ένας 

τον άλλον  

για αρκετά χρόνια.



Ο καιρός πέρασε, οι πληγές 

επουλώθηκαν και ήρθε κάποτε η στιγμή 

οι τρεις φίλοι να ξαναγυρίσουν πάλι 

πίσω στην Αυστραλία, για να συναντήσουν 

τους εκεί φίλους τους και την οικογένεια 

τους. Έφευγαν στεναχωρημένοι μα και χα-

ρούμενοι μαζί. Δε θα ξεχνούσαν – και δεν 

ξέχασαν – ποτέ τους φίλους στην Αφρική.







ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Κατασκευές με αφορμή την ιστορία
Μπορούμε να κατασκευάσουμε σε συνεργασία με τα παιδιά πλήθος κατασκευών, 
παιχνιδιών και ζωγραφιών. Τα παιδιά μπορούν να εμπνευστούν από την ιστορία και να 
τους ζητήσουμε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί ή σε ένα χαρτόνι αυτό που τους έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση.
Ακολουθεί δείγμα κατασκευών, ζωγραφιών και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που 
κατασκεύασαν φοιτήτριες του Μητροπολιτικού Κολεγίου εμπνευσμένες από την 
ιστορία του παραμυθιού.



Για την κατασκευή τους χρειαζόμαστε:
Χαρτιά κανσόν σε διάφορα χρώματα της αρεσκείας μας
Ψαλίδι
Συνδετήρες μεταλλικούς διχαλωτούς (για την κατασκευή του καγκουρό)
Κόλλα
Μαρκαδόρους
Ξυλομπογιές ή κηρομπογιές



Για το επιτραπέζιο παιχνίδι χρειάζεται:
Εκτός της κατασκευής του παιχνιδιού, ένα ζάρι και πιόνια. Μπορούμε να 
κατασκευάσουμε και μόνοι μας τα δικά μας πιόνια με φελλούς κρασιών ή άλλων 
ποτών, την άκρη των οποίων μπορούμε να βάψουμε σε διαφορετικά χρώματα 
ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών. Εναλλακτικά μπορούμε να κόψουμε χαρτί 
κανσόν διαφορετικών χρωμάτων σε σχήμα κύκλου και να τα κολλήσουμε στην άκρη 
των φελλών, ώστε κάθε παίχτης να έχει έναν φελλό διαφορετικού χρώματος. Νικητής 
του παιχνιδιού είναι αυτός που θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στο τέλος.





Πληροφορίες για το παραμύθι:
Στόχοι του ΔΕΠΠΣ που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της ανάγνωσης του παραμυθιού και της 
πραγματοποίησης δράσεων γύρω από τα θέματα που εξετάζονται σε αυτό, όπως: 
 
κουκλοθέατρο, παντομίμα, δραματοποίηση, ζωγραφική, κολάζ 
 
Παιδί και Περιβάλλον (Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μελέτης 
Περιβάλλοντος – Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• Τα παιδιά μαθαίνουν την έννοια της φιλίας και της αλληλοβοήθειας
• Χαίρονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις
• Παιδί και Περιβάλλον (Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης)

Μελέτης Περιβάλλοντος – (Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• Τα παιδιά διερευνούν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς (ζώα)
• Τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς ( δέντρα, ευκάλυπτος, 

δάσος)
• Τα παιδιά παρατηρούν μερικές πηγές ενέργειας (ήλιος, φωτιά), καθώς και τις καταστροφικές 

συνέπειές τους (πυρκαγιά)
• Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις καιρικές συνθήκες  και τις εποχικές αλλαγές (διαφοροποίηση 

καιρικών συνθηκών Ελλάδα – Αυστραλία/ Νότιο – Βόρειο Ημισφαίριο)  (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003)









Μια φυσική καταστροφή, τρεις φίλοι, 
ένα κοάλα, ένα καγκουρό και ένας παπαγάλος  
σε μια περιπέτεια στα δάση της μακρινής Αφρικής. 
Μπορούν τα ζώα να μας διδάξουν την αφοσίωση,  
το σεβασμό και την αποδοχή;  
Όλες οι απαντήσεις σε ένα περιπετειώδες ταξίδι  
από την Αυστραλία μέχρι την Αφρική.


