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Αλφρέντο Σοντεργκίτ

Μια απλή αλλά πολυεπίπεδη ιστορία που μιλά για την υπέρβαση  

των προκαταλήψεων, την αμφισβήτηση του κατεστημένου  

και τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινότητας με αλληλεγγύη.

PUBLISHERS WEEKLY

Σε μια φάρμα πουλερικών, τα ζώα ζουν ικανοποιημένα και ασφαλή,  

ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν. Μέχρι που καταφθάνουν οι ξένοι.

Για τις κότες οι ξένοι είναι υπερβολικά μεγάλοι, υπερβολικά βρεγμένοι  

και υπερβολικά τριχωτοί. Όμως είναι η εποχή του κυνηγιού και χρειάζονται  

ένα μέρος για να κρυφτούν. Έτσι, οι κότες με βαριά καρδιά τους αφήνουν  

να μείνουν, αρκεί να ακολουθήσουν τους κανόνες και να μην έχουν  

πολλά πάρε δώσε μαζί τους.

Καθώς όμως οι μέρες περνούν, τα γεγονότα κάνουν σιγά σιγά τις κότες  

να δουν την κατάσταση, και τους ξένους, με άλλο μάτι…
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Το μέρος εκείνο ήταν όμορφο και ασφαλές.



Η ζωή ήταν άνετη και ο καθένας 
ήξερε τον ρόλο του.
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