
Ο ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ
Τζάκ Λόντον 



Λίγα λόγια για τον συγγραφέα :
Τζάκ Λόντον     

Ο Τζάκ Λόντον Γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1876 στο Σαν Φρανσίσκο και 
πέθανε στις 22 Νοεμβρίου 1916.

Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (Oakland High 
School).

Βιβλία του Τζακ Λόντον:
• Το κάλεσμα της άγριας φύσης 
• Ο θαλασσόλυκος
• Ο πυγμάχος 
• Η σιδερένια φτέρνα 
• Η κοιλάδα του φεγγαριού κτλ.



 Βασικοί Πρωταγωνιστές

• Ο Ασπροδόντης
• Το αφεντικό του ( Ο Γκρίζος Κάστορας ) 
• Η μάνα του η λύκαινα ( Κίτσε )
• Ο Γουίντον Σκοτ ( το 3ο αφεντικό του )
• Ο Ματ 
• Ο όμορφος Σμίθ ( το κακό αφεντικό του )
• Η Κόλι 



Λίγα Λόγια για την υπόθεση του μυθιστορήματος :

Ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος είναι ένας 
μικρός λύκος που αργότερα ονομάστηκε ο 
Ασπροδόντης. Η υπόθεση σε όλο το 
μυθιστόρημα είναι η μεγάλη περιπέτεια του 
Ασπροδόντη και η πολλές δύσκολες αλλά και 
όμορφες στιγμές στην ζωή του. Εξ αρχής ο 
Ασπροδόντης γεννήθηκε και έμενε με την μαμά 
του την Λύκαινα, μέχρι που τον πήρε ένας 
άνθρωπος που έγινε και το πρώτο του αφεντικό, 
αργότερα μαζί με το αφεντικό του αναγκάστηκαν 
να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι. 



Λίγα λόγια για την υπόθεση του μυθιστόρηματος :

 Εκεί στο μέρος που ταξιδέψανε το αφεντικό του 
γνώρισε έναν άνθρωπο με κακές προθέσεις που 
επέμενε να αγοράσει τον Ασπροδόντη, ο αφέντης 
του τελικά το δέχτηκε. Το δεύτερο αφεντικό του του 
έκανε την ζωή πολύ δύσκολη, ώσπου στο τέλος 
παραλίγο να πεθάνει αλλά μετά τον έσωσαν δύο 
καλοπροαίρετοι άνθρωποι που έγιναν και οι 
τελευταίοι αφέντες του. Τέλος ο Ασπροδόντης έμεινε 
σπίτι του και έζησε μια πολύ όμορφη ζωή.



Αξίζει να διαβάσω αυτό το βιβλίο;

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι σχεδιασμένο για ανάπαυση 
και ξεκούραση. Σε ταξιδεύει και νομίζεις ότι βρίσκεσαι 
μέσα στο παραμύθι. Επίσης το βιβλίο είναι πολύ 
καλογραμμένο και μπορείς να καταλάβεις με μεγάλη 
ευκολία το κάθε νόημα που θέλει να μεταδώσει ο 
συγγραφέας. Και τέλος μέσα από όλη την ζωή και 
περιπέτεια του Ασπροδόντη αποτυπώνονται όλα τα 
βιώματα και οι δυσκολίες στην ζωή του συγκεκριμένου 
συγγραφέα.



Συγνώμη για την ταλαιπωρία 
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