
Η ΤΖΑΚΛΙΝ ΟΥΙΛΣΟΝ γεννήθηκε 
στο Μπαθ το 1945. Εργάστηκε σε 
εκδοτικό οίκο και κατόπιν δούλεψε 
ως δημοσιογράφος, προτού ασχοληθεί 
επαγγελματικά με τη συγγραφή. 
Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, 
αστυνομικά μυθιστορήματα και αρκετά 
θεατρικά έργα. Εδώ και πολλά χρόνια 
επισκέπτεται συστηματικά σχολεία και 
βιβλιοθήκες. Τα παιδιά την αγαπούν 
πολύ, ίσως γιατί ξέρει να συζητάει
μαζί τους χωρίς να τα κατευθύνει. 
Λαμβάνει από τους αναγνώστες της 
πάνω από διακόσια γράμματα την 
εβδομάδα, στα οποία μάλιστα απαντάει 
η ίδια. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει 
περισσότερα από 20 εκατομμύρια 
αντίτυπα στην Αγγλία, έχουν τιμηθεί 
με τα πιο σημαντικά βραβεία παιδικής 
λογοτεχνίας και έχουν μεταφραστεί 
σε 30 γλώσσες. Η Τζάκλιν Ουίλσον 
λατρεύει το διάβασμα και η προσωπική της 
βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περισσότερα 
από 15.000 βιβλία! Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν άλλα 17 βιβλία 
της συγγραφέως. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.jacquelinewilson.co.uk

Αρχίζω δίαιτα, είµαι τόσο τροµερά, φριχτά 
Χ-Ο-Ν-Τ-Ρ-Η! Αυτή τη φορά θα την τηρήσω 

ο κόσµος να χαλάσει, γιατί σε λίγο θα είµαι 
στ’ αλήθεια η Έλλη το Βαρέλι. Οι φίλες µου, 
η Μάγδα και η Νάντια, µε θεωρούν τρελή. Αλ-
λά τι τα θες, αυτές καλά την έχουν. Η Νάντια 
µοιάζει µε µοντέλο – άσε που υπάρχει και η
πιθανότητα να γίνει εξώφυλλο σε περιοδικό!
Η Μάγδα, πάλι, είναι απλά πα-νέ-µορ-φη –
αν και πολλές φορές τα αγόρια σχηµατίζουν
λάθος γνώµη γι’ αυτήν...

* Η φιλοσοφία της Τζάκλιν Ουίλσον 
είναι ότι στα παιδιά μιλάμε χωρίς 

υπεκφυγές για τις καλές και τις κακές 
πλευρές της ζωής. Τις κακές πλευρές 

δεν τις αποκρύπτουμε· αντίθετα, 
τις συζητάμε για να δείξουμε ότι ακόμη 

και όταν όλα φαίνεται πως έχουν 
χαθεί, κάπου στο βάθος του τούνελ 

υπάρχει φως. Αν φωτίσουμε λοιπόν την 
καθημερινότητα και τις δυσκολίες της 

με χιούμορ και αισιοδοξία, 
αν μπορέσουμε να μιλήσουμε για ό,τι 

μας τυραννάει, θα έχουμε κάνει 
τον μισό δρόμο προς μια νέα ισορροπία.

Μαρίζα Ντεκάστρο, ΤΟ ΒΗΜΑ

* Είναι φοβερό! Η κυρία Ουίλσον 
γνωρίζει απόλυτα την ψυχολογία 
των ερωτευμένων κοριτσιών και 

την παρουσιάζει υπέροχα στις νεαρές 
αναγνώστριες μέσα από τις σελίδες 

αυτού του επιτυχημένου βιβλίου!
Κατερίνα Καφά, αναγνώστρια,

για το βιβλίο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

* Είναι ένα βιβλίο ιδανικό για όλα 
τα κορίτσια, διότι μέσα σε αυτό ξετυλίγονται 

διάφορες περιπέτειες που λίγο-πολύ 
τις βιώνουμε όλες μας. Έχει πολύ χιούμορ 

και δράση, αλλά και συγκίνηση!
Ερμιόνη Καρπούζα, αναγνώστρια,
για το βιβλίο ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΛΑΙΝΕ... 

ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΝΕ

* To βιβλίο αυτό θα συντροφεύσει
πολλά κορίτσια που δεν έχουν αγόρι.

Ή ακόμα και κορίτσια που έχουν 
βρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Λαμπρινή Ζεϊμπέκη, αναγνώστρια,
για το βιβλίο ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΞΕΝΥΧΤΑΝΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr • e-mail: info@psichogios.gr

Κάτι τα κιλά, κάτι τ’ αγόρια,
κάτι η εµφάνισή τους...
ησυχία δε βρίσκουν
οι τρεις φιλενάδες!
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ΤΤαα  μμοοννττεελλάάκκιιαα

Δ ική µου ιδέα ήταν όλα.
«Το Σάββατο να πάµε για τα χριστουγεννιάτι κα
ψώνια», είπα στις δύο κολλητές µου, τη Μά γδα

και τη Νάντια.
«Τέλεια», απάντησε η Μάγδα που τα ψώνια είναι

η ζωή της.
«Οκέι, να πάµε», συµφώνησε η Νάντια αλλά φαι-

νόταν έκπληκτη. «Νόµιζα πως πάντα έφτιαχνες µό-
νη σου τα χριστουγεννιάτικα δώρα σου, Έλλη».

«Ναι, αλλά την ξεπέρασα τη φάση αυτή πια», εί-
πα βιαστικά.

Στην οικογένειά µας είχαµε πάντα µια ανόητη πα-
ράδοση. Σκεφτόµουν ένα θέµα και µετά έφτιαχνα σε
όλους από ένα δώρο βασισµένο στο θέµα αυτό. Πε-
ράσαµε τη χρονιά των χειροποίητων πλεκτών κα-
σκόλ µε ρίγες. Έπειτα, όταν έκανα µαθήµατα κερα-



µικής, είχαµε τη χρονιά µε τα στραβοχυµένα βάζα.
Ύστερα, τα κεντητά πορτοφόλια… κτλ. κτλ. Έφτια-
χνα τέτοια δώρα για όλους, φίλους και συγγενείς, και
επειδή οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί, εγώ νόµιζα ότι
τους άρεσαν οι χειροποίητες αηδίες που έκανα.

Τη Νάντια την ξέρω από τότε που ήµαστε πέντε
χρόνων, οπότε όλα αυτά τα χρόνια έχει υποστεί ένα
σωρό τέτοιες αηδίες, κάτι ξεφτισµένα φορέµατα για
τις Μπάρµπι της, κάτι τσόχινα ποντικάκια και άλλα
πολλά. Όταν µπήκαµε στο δηµοτικό, έφτιαξα στη
Νάντια ένα βραχιολάκι φιλίας, µαύρο και ασηµί. Για τη
Μάγδα έφτιαξα ένα σε ροζ και µοβ. Έδειξαν να τους
αρέσουν. Πάντως τα φορούσαν για αρκετό καιρό.

Πέρυσι τα Χριστούγεννα έφτιαξα για όλους κου-
τιά στολισµένα µε χάντρες και κοχύλια. Το κουτί του
Εγκς, του αδελφού µου, το στόλισα µε ραβδάκια γλυ-
κόριζας αλλά αυτός προσπάθησε να τα γλείψει πά-
νω από το βερνίκι και η γλώσσα του έπαθε ζηµιά. Ε,
καλά, είναι περίπτωση ο Εγκς το Αυγό. Ο µπαµπάς
και η Άννα τον θεωρούν παιδί-θαύµα, αλλά εγώ πι-
στεύω ότι το παιδάκι έχει I.Q. ραδικιού. ∆υσκολεύτη-
κα µε τα κουτιά της Μάγδας και της Νάντιας, το σκε-
φτόµουνα από δω, το σκεφτόµουνα από κει. Τελικά
για τη Νάντια έφτιαξα ένα ασηµί κουτί µε µια ασηµιά
ζωγραφιά κοχυλιού. Έκανα ένα ίδιο αλλά σε χρυσό
για τη Μάγδα. Εκείνη το άνοιξε σαν να περίµενε να
βρει κάτι µέσα – και µετά µε ρώτησε αν του χρόνου
θα της έφτιαχνα ένα χρυσό κολιέ για να βάλει µέσα
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στο κουτί. Πλάκα έκανε – νοµίζω δηλαδή. Ξαφνικά
ένιωσα πολύ πιτσιρίκι, σαν τον Εγκς.

«Θα πάµε στο Φλάουερφιλντς, το εµπορικό κέ-
ντρο», είπα σταθερά. «Θα αγοράσουµε τα δώρα για
τις οικογένειές µας και µετά θα χωριστούµε για λίγο
για να ψωνίσουµε η µία δώρο για την άλλη».

«Και µετά θα πάµε στο Σόντα Φάουντεν να πιούµε
µιλκ σέικ», συµπλήρωσε η Μάγδα που ενθουσιαζό-
ταν όλο και περισσότερο µε την ιδέα της βόλτας στα
µαγαζιά.

Το Σόντα Φάουντεν είχε ανοίξει τώρα τελευταία
στο ισόγειο του εµπορικού κέντρου. Ήταν σαν εκεί-
να τα αστραφτερά παγωτατζίδικα που βλέπει κα-
νείς στις παλιές αµερικανικές ταινίες. Ήταν πολύ µο-
δάτο, και είχε γίνει στέκι τώρα πια – λέγανε, µάλιστα,
πως ήταν ιδανικό µέρος για να γνωρίσει κανείς αγό-
ρια. Αν υπάρχει κάτι που αρέσει στη Μάγδα περισ-
σότερο από τα ψώνια, αυτό είναι τα αγόρια. Και όσο
περισσότερα τόσο το καλύτερο.

Η Νάντια αναστέναξε και σήκωσε τα φρύδια της.
Τελευταία της την έδινε το αντίθετο φύλο· συγκεκρι-
µένα, από τότε που τα είχε µ’ εκείνο τον αλήτη τον
Λίαµ που τη χρησιµοποιούσε. ∆εν είχε καµία όρεξη
να βγει ραντεβού µε κάποιον. Η Μάγδα όµως ήθελε
να βγαίνει µε διαφορετικό αγόρι κάθε βράδυ. Εγώ,
πάλι, δεν ήξερα τι ήθελα. Άσε που δεν υπήρχαν και
πολλές προσφορές, εδώ που τα λέµε.

∆ηλαδή, εντάξει. Υπήρχε ο Νταν, ένα αγόρι που
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το γνώρισα στις διακοπές. Ας πούµε ότι ήταν το αγό-
ρι µου. ∆εν τον έβλεπα και πολύ γιατί µένει στο Μά-
ντσεστερ. Και είναι και πιο µικρός από µένα. Και είναι
και περίεργος. Στα σίγουρα, πάντως, δεν είναι ό,τι
ονειρεύεται ένα κορίτσι.

Παρ’ όλα αυτά, θα έπρεπε να του πάρω δώρο για
τα Χριστούγεννα. Ένας Θεός ξέρει τι, βέβαια. Ξαφνικά
µου ήρθε µια θαυµάσια ιδέα για τα δώρα της Μάγδας
και της Νάντιας: σκέφτηκα να τους πάρω εσώρουχα
από εκείνο το κουλ εσωρουχάδικο, το Νίκερµποξ. Κόκ-
κινο σατέν µε λουλουδάκια για τη Μάγδα και µαύρο
δαντελένιο για τη Νάντια. Οπότε, θα µπορούσα να
πάρω για τον µπαµπά µου ένα µποξεράκι από το
Μαρκς & Σπένσερ και για την Άννα ένα όµορφο, περι-
ποιηµένο λευκό κιλοτάκι. Για τον Εγκς βρακάκια µε Μί-
κι Μάους. Α, πολύ µου άρεσε η ιδέα να πάρω σε όλους
εσώρουχα. Βέβαια, δεν µπορούσα να δώσω και στον
Νταν εσώρουχο! Αν και ήξερα πολύ καλά τι είδους
εσώρουχο θα του έπαιρνα: ένα µποξεράκι µε κάποια
ηλίθια φρασούλα επάνω…

Έτσι, αποφάσισα το Σάββατο που θα βγαίναµε
να ρίξω µια µατιά µήπως και σκεφτώ και τίποτε άλ-
λο. Πήγα στο σπίτι της Νάντιας γύρω στις δέκα. 
Ο πατέρας της ήταν έξω και έπλενε το αυτοκίνητο.
Είναι από τους ανθρώπους που έχουν ψύχωση µε το
αυτοκίνητό τους, κάθε σαββατοκύριακο περνάει
ώρες ολόκληρες να το πλένει και να το γυαλίζει.

«Γεια σου, σγουροµάλλα», µου φώναξε.
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Εγώ πίεσα τον εαυτό µου να χαµογελάσει και χτύ-
πησα την πόρτα. Μου άνοιξε η µαµά της, ντυµένη µε
µια παλιά φόρµα και µ’ ένα ξεσκονόπανο στο χέρι.
Προφανώς έκανε γενική καθαριότητα.

«Γεια σου, χρυσό µου. Η Νάντια είναι στο δωµάτιό
της», µε πληροφόρησε και ρουθούνισε µε αποδοκι-
µασία.

«Γεια, Έλλη. Βοηθάω τη µαµά µου», ακούστηκε η
Νατάσα από το σαλόνι, κουνώντας ένα ξεσκονιστήρι
από φτερά.

Η Νατάσα φορούσε ακόµη τα πιτζαµάκια της και
τα χνουδωτά της παντοφλάκια. Χόρευε στο ρυθµό
ενός ανόητου τραγουδιού από τα κινούµενα σχέδια
που έπαιζε στην τηλεόραση τινάζοντας το φτερό
της καθώς στριφογύριζε.

«∆εν είναι πολύ καλό παιδάκι;» έκανε η µαµά της
Νάντιας γεµάτη περηφάνια.

Ξαναχαµογέλασα αναγκαστικά.
Η Νατάσα ήρθε τρέχοντας κοντά µου.
«Έλλη, είσαι γεµάτη σκόνες», παρατήρησε. Κι άρ-

χισε να γυρίζει γύρω µου και να µε ξεσκονίζει στο
πρόσωπο µε το φτερό της. «Ορίστε! Έδιωξα όλη τη
σκόνη από πάνω σου!»

«Αχ, τι γλυκό!» είπε η µαµά της.
«Άουτς! Έλα, βρε Νατάσα, µε πόνεσες!» παραπο-

νέθηκα εγώ και το χαµόγελό µου έσβησε. 
Η Νατάσα είναι το µόνο εξάχρονο σε ολόκληρο

τον κόσµο που είναι πιο ανυπόφορο από τον αδελ-
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φό µου, τον Εγκς το Αυγό. Την προσπέρασα κάνο-
ντας την αδιάφορη και ανέβηκα τρέχοντας στο δω-
µάτιο της Νάντιας. Έπειτα από όλα εκείνα τα φω-
τεινά, χαρούµενα σχέδια στην είσοδο, που σου πο-
νάνε τα µάτια µε τα ζωηρά τους χρώµατα, το δωµά-
τιό της είναι υπέροχα µαύρο. Η ίδια η Νάντια ήταν
υπέροχα µαύρη και θλιµµένη, τα µαύρα µακριά της
µαλλιά ελεύθερα στους ώµους, τα µάτια της περα-
σµένα µε µαύρο µολύβι, το πρόσωπο άσπρο σαν κι-
µωλία. Φορούσε ένα µαύρο, φθαρµένο µπλουζί, µαύ-
ρο τζιν, µαύρες µπότες και καθώς µπήκα στο δωµά-
τιό της, φόρεσε και το µαύρο βελούδινο τζάκετ της.

«Γεια χαρά. Τι είναι αυτές οι κοκκινίλες στο πρό-
σωπό σου, Έλλη;»

«Η αξιαγάπητη αδελφούλα σου µου επιτέθηκε µε
το ξεσκονιστήρι της».

«Όχου, Χριστέ µου. Συγγνώµη, βρε φιλενάδα. Αλλά
µην ανησυχείς· η µικρή θέλει µια καινούρια Μπάρµπι
για τα Χριστούγεννα. Θα της φτιάξω εγώ µία ειδικά
γι’ αυτήν. Πώς σου φαίνεται µια Μπάρµπι-∆ολοφό-
νος µε ένα κοφτερό µαχαιράκι να βγαίνει από το τα-
κούνι της κοµψής της γόβας-στιλέτο;»

«Αχ, βρε Νάντια, θυµάσαι τα παιχνίδια που παίζα-
µε µε τις Μπάρµπι µας; Το καλύτερο ήταν όταν κά-
ναµε ότι γίνονταν µάγισσες».

«Αχ ναι, και τους έφτιαχνες εσύ όλα εκείνα τα µι-
κρά µαύρα φορεµατάκια και γαµψές µύτες από πλα-
στελίνη. Τροµερό».
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Αναστενάξαµε και οι δυο µε νοσταλγία.
«Μ’ άρεσε πολύ να παίζω µε τις πλαστελίνες», θυ-

µήθηκα. «Ακόµα µου αρέσει να χαζοπαίζω µε τις πλα-
στελίνες του Εγκς, µόνο που το βλαµµένο έχει ανακα-
τέψει όλα τα χρώµατα».

«Τέλεια. Αυτό θα είναι λοιπόν το χριστουγεννιάτι-
κο δώρο σου. Ένα καταδικό σου σετ πλαστελίνες»,
αποφάσισε η Νάντια. «Στη Μάγδα όµως δεν ξέρω τι
να πάρω. Όλο σπόντες ρίχνει για εκείνο το καινού-
ριο βερνίκι νυχιών της Σανέλ αλλά θα κοστίζει µια
περιουσία».

«Καταλαβαίνω. Κι εγώ τα φέρνω δύσκολα µε το
χαρτζιλίκι µου».

«Η Μάγδα δεν έχει πρόβληµα. Η µάνα της και 
ο πατέρας της της δίνουν ένα τρελό ποσό για χαρτζι-
λίκι. Εµένα ο πατέρας µου µου δίνει ακριβώς το ίδιο
χαρτζιλίκι µε τη Νατάσα, αν είναι δυνατόν δηλαδή!
Για να µη σου πω ότι στο τέλος η Νατάσα µαζεύει πε-
ρισσότερα από µένα γιατί της ψωνίζουν ένα σωρό
έξτρα πράγµατα. Πολύ ελεεινό να ’χεις µικρή αδελ-
φή, έτσι;»

«Όσο ελεεινό να έχεις µικρό αδελφό! Γι’ αυτό 
η Μάγδα είναι τυχερή, στην οικογένειά της αυτή εί-
ναι το µωρό. Και µάλιστα κακοµαθηµένο!»

Πάντως, όταν συναντιόµαστε µε τη Μάγδα στην
είσοδο του εµπορικού κέντρου, είναι πολύ στιλάτα
κακοµαθηµένη! Φοράει ένα ολοκαίνουριο κατακόκ-
κινο γούνινο τζάκετ, απολύτως υπέροχο.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΣΤΗΝ  ΠΡΙΖΑ 17



«Το χριστουγεννιάτικο δώρο σου είναι αυτό, Μά-
γδα;» ρώτησε η Νάντια.

«Όχι βέβαια! Απλώς, γκρίνιαξα λιγάκι στη µάνα
µου ότι παρόλο που το δερµάτινο τζάκετ µου είναι
πολύ πρώτο, δεν είναι και τόσο ζεστό – κι αυτή τα
κουβέντιασε µε τον µπαµπά µου και πήγαµε για ψώ-
νια και… βουαλά! Να µε!» Έκανε µια στροφή µε το
τζάκετ της παίρνοντας πόζες και σηκώνοντας όρθιο
το γιακά, σαν αληθινό µοντέλο.

«Είναι φανταστικό, Μάγδα», είπα µε λαχτάρα.
«Και το δερµάτινο τζάκετ σου τι θα γίνει; ∆εν το θέ-
λεις πια;»

Μήνες ολόκληρους λαχταρούσα να πάρω κι εγώ
ένα δερµάτινο σαν της Μάγδας. Στο σπίτι πετούσα
τη µία σπόντα µετά την άλλη. Και µόνο σπόντες;
Τους παρακάλαγα µέρες ολόκληρες, στα πόδια τους
έπεφτα, χωρίς ντροπή. Τίποτα. Τζίφος. Ο µπαµπάς
και η Άννα ούτε να το ακούσουν. Αναγκάστηκα λοι-
πόν να βολευτώ πάλι µε το ηλίθιο, βαρετό και πα-
µπάλαιο παλτό µου που δε µου πάει καθόλου. Με
κάνει να φαίνοµαι ακόµη πιο κοντόχοντρη. Αφού το
βλέπω, στον πισινό µου είναι τσίτα τσίτα, θα σκιστεί
καµιά µέρα. Την ψυχή µου θα πούλαγα για να έχω το
µαλακό, στιλάτο τζάκετ της Μάγδας – αλλά τώρα,
τούτο εδώ το καινούριο το κόκκινο είναι ακόµη καλύ-
τερο, τρέλα σκέτη.

Η Νάντια ψαχούλεψε το γιακά για να δει την ετι-
κέτα. «Όπα! Μάρκα Whistles είναι!» θαύµασε.
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Εκείνη είχε αγοράσει το µαύρο βελούδινο σακάκι
της στην αγορά του Κάµντεν. Τώρα πια ήταν λίγο
φθαρµένο και λεκιασµένο, αλλά πάνω της έδειχνε
πολύ ωραίο. Τα πάντα δείχνουν όµορφα πάνω στη
Νάντια γιατί είναι ψηλόλιγνη και εντυπωσιακή.

«Για κουνηθείτε εσείς οι δύο. Ώρα για ψώνια!» απο-
φάσισα εγώ να τις κινητοποιήσω.

«Έλλη, στ’ αλήθεια θέλεις για δώρο τις πλαστελί-
νες;» ρώτησε η Νάντια και µ’ έπιασε αγκαζέ.

Μακάρι να ήµουνα εγώ η ίδια από πλαστελίνη. Τό-
τε θα µε έπλαθα ψηλή και πολύ πολύ λεπτή. Τα κο-
ντόχοντρα δάχτυλά µου θα τα έφτιαχνα µακριά, λε-
πτά και µε µανικιούρ, θα λέπταινα το λαιµό και τους
αστραγάλους µου, θα έβγαζα κοµµάτια ολόκληρα
από τον πισινό µου µέχρι να µείνει τοσοδούλης, θα
ξερίζωνα τα καφετιά σαν σύρµα µαλλιά µου και θα
µου έβαζα ολοκαίνουρια, µακριά και κατάξανθα…

«Ελάκι;» έκανε η Νάντια. «Τι έπαθες καλέ, ονειρεύε-
σαι;»

Αυτό ξαναπές το. Μόνο στα όνειρά µου θα µπο-
ρούσα να τα κάνω όλα αυτά.

«Μπα, απλώς δεν ξέρω τι θέλω. Πάµε να ρίξουµε
πρώτα καµιά µατιά και βλέπουµε».

«Να πάµε να δούµε και τα αρκουδάκια που τρα-
γουδάνε;» πρότεινε η Μάγδα. «Τα βρίσκω πολύ γλυ-
κούλια».

Τα Χριστούγεννα, στο εµπορικό κέντρο σκορπί-
ζουν ψεύτικο χιόνι πάνω στα λουλούδια, φοράνε στα
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αρκουδάκια που τραγουδάνε χειµωνιάτικα πουλοβε-
ράκια, το µεγαλύτερο το ντύνουν σαν Αγιοβασίλη µε
κόκκινη φορεσιά και γενειάδα, βάζουν και µερικά πα-
κετάκια µε δώρα κι ένα δέντρο γεµάτο χρυσόσκονη,
και αλλάζουν και τις κασέτες µε τα τραγούδια που λέ-
νε τα αρκούδια. Το τραγούδι της σειράς Μπανάνες µε
πιτζάµες και το Τα χαρούµενα αρκουδάκια ξεκουρά-
ζονται για λίγο. Τώρα ακούγονταν τα Τρίγωνα κά -
λαντα. Μας είχαν πάρει τα αυτιά µε τα τριγωνοκά-
λαντά τους.

«Τις προάλλες που είχαµε έρθει εδώ µε τον Εγκς,
στήθηκα πάνω από µισή ώρα µπροστά στα αναθε-
µατισµένα τα αρκουδάκια», γκρίνιαξα. «∆εν αντέχω
να το περάσω ξανά το µαρτύριο, Μάγδα».

«Τουλάχιστον ο Εγκς δε χορεύει µε τη µουσική»,
παρατήρησε η Νάντια. «Η Νατάσα περίµενε µέχρι να
µαζευτεί µπόλικος κόσµος και µετά άρχισε την επί-
δειξη: σηκώθηκε στις µύτες κι άρχισε τους γύρους.
Ήταν το πιο εµετικό θέαµα που έχετε δει».

«Α να χαθείτε, σαν γριές καρακάξες κάνετε. Εγώ θέ-
λω να δω τα αρκουδάκια», µας αποπήρε η Μάγδα. 
Πήρε ύφος κατσούφικο, σούφρωσε τα χείλια κι άρχισε
τα µωρουδίστικα. «Σέλω να δω τα αλκουντάκιααα!»

«Εσύ µοιάζεις µε αλκουντάκι, µε το καινούριο σου
τζάκετ, Μάγδα», της θύµισα. «Πρόσεξε µη σε δουν 
οι διακοσµητές του Φλάουερφιλντς και σε στήσουν
δίπλα στο αρκούδι-Αϊ-Βασίλη και σε βάλουν να τρα-
γουδάς Ρούντολφ το ελαφάκι».
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Αφήσαµε όµως τη Μάγδα να τριγυρίσει λίγο στο
χώρο µε τα αρκουδάκια για λίγο, έτσι, για να δείξου-
µε καλή θέληση. Μετά η Νάντια άρχισε τα χασµου-
ρητά και βάλθηκε να περιφέρεται.

«Έι!» φώναξε ξαφνικά. «Τι γίνεται εκεί πάνω; Εκεί,
στον τελευταίο όροφο;»

Μας έδειξε πέρα, πιο ψηλά από το σιντριβάνι, τα
γυάλινα ασανσέρ και το γιγάντιο χριστουγεννιάτικο
δέντρο, στο µπαλκόνι του τελευταίου πατώµατος.
Κοίταξα στενεύοντας τα µάτια πίσω από τα γυαλιά
µπας και δω καθαρά. Υπήρχε ένα µεγάλο πλήθος
που σχηµάτιζε µια µακριά ουρά.

«Ε, θα περιµένουν να δουν τον Αϊ-Βασίλη – τον
αληθινό».

«Αχ, Ελάκι, πιστεύεις στον Αϊ-Βασίλη; Τι γλυκό!» εί-
πε η Μάγδα χτυπώντας χέρια-πόδια στο ρυθµό του
Τρίγωνα κάλαντα. 

«Λέω για εκείνον εκεί το µεταµφιεσµένο τύπο απέ-
ναντι από τα αρκουδάκια», εξήγησα.

«Σαν µεγάλοι µού φαίνονται για να περιµένουν
στην ουρά για τον Αϊ-Βασίλη», σχολίασε η Μάγδα.
«Είναι όλα κορίτσια στην ηλικία µας. Ένα σωρό κορί-
τσια στην ηλικία µας».

Εκεί ψηλά, ένα φλας αναβόσβηνε συνέχεια και όλο
το αίθριο αντηχούσε από ένα ενθουσιώδες βουητό.

«Λέτε να είναι από την τηλεόραση;» αναρωτήθη-
κε µε ελπίδα η Νάντια.

«Ουάου, λέτε; Τέλειο!» αναφώνησε η Μάγδα κι
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έσιαξε το γούνινο τζάκετ της και τα µαλλιά της. «Ελά-
τε, κορίτσια, πάµε κι εµείς να δούµε».

Στα διαφανή ασανσέρ υπήρχε πολύς κόσµος που
περίµενε κι έτσι εµείς πήγαµε από τις κυλιόµενες.
Όσο πλησιάζαµε προς τον τελευταίο όροφο, άρχι-
σα να ξεχωρίζω καλύτερα πρόσωπα και πράγµατα.
Έβλεπα εκατοντάδες κορίτσια να περιφέρονται εκεί
γύρω, ενώ παντού υπήρχαν µεγάλα πανό µε το λο-
γότυπο του περιοδικού Spicy.

«Α, είναι από το Spicy», διαπίστωσε η Μάγδα. «Λέ-
τε να κάνουν διαφηµιστική καµπάνια; Ελπίζω να δί-
νουν και δωράκια. Ελάτε, κορίτσια, πάµε να στηθού-
µε κι εµείς στην ουρά γρήγορα».

Και ανέβηκε δυο δυο τα τελευταία σκαλοπάτια, µε
τις λουστρινένιες µπότες της να γυαλίζουν.

«Έλα, Έλλη, πάµε», µε τράβηξε η Νάντια κι άρχισε
να τρέχει κι αυτή.

«Εµένα το Spicy µου φαίνεται µια αηδία», γκρίνιαξα.
«∆ε θέλω τα δωράκια τους, να µου λείπουν».

«Τότε να τα χρησιµοποιήσεις για χριστουγεννιάτι-
κα δώρα, ε, τι λες; Καλή ιδέα;» ρώτησε η Νάντια.

Κι έτσι στηθήκαµε και οι τρεις στην ουρά. Ήταν
τόσος ο κόσµος και είχε τέτοιο στριµωξίδι, που κρα-
τιόµασταν γερά από το χέρι να µη χαθούµε. Έκανε
φριχτή ζέστη εκεί πάνω. Η Μάγδα ξεκούµπωσε το
τζάκετ της κι άρχισε να κάνει αέρα µε το χέρι. Μέχρι
και τα µάγουλα της Νάντιας, βαµµένα στο εκρού του
νεκρού, κοκκίνισαν.
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«Ίσως να µην είναι και τόσο καλή ιδέα τελικά», πα-
ραπονέθηκα.

Στεκόµουν τόσο κοντά στο κορίτσι που ήταν
µπροστά µου, που τα µακριά, µεταξένια µαλλιά της
µου σκέπαζαν το πρόσωπο. Όλες οι κοπέλες γύρω
µου ήταν πολύ πιο ψηλές από εµένα. Τέντωσα το
λαιµό µου µπας και δω κάτι, αλλά όσο πλησιάζαµε
µπροστά τόσο πιο δύσκολο ήταν να δεις τι γίνεται.
Τα φλας αναβόσβηναν συνεχώς και κάθε λίγο και λι-
γάκι ακούγονταν τσιριξιές αλλά η µουσική που είχαν
βάλει ήταν τόσο δυνατή, ώστε ήταν πολύ δύσκολο
να ακούσεις αν µιλούσε κάποιος και τι έλεγε.

«Έι, Μάγδα», φώναξα και την τράβηξα από το
χνουδωτό της µανίκι, εκείνη όµως χοροπηδούσε µε
τη µουσική και δε µου απάντησε. «Ε, Νάντια!» γύρι-
σα κατόπιν στη Νάντια. Εκείνη ήταν αρκετά ψηλή
και µπορούσε να δει – και είχε τα µάτια της ορθάνοι-
χτα και κοίταζε. «Τι γίνεται, βρε παιδί µου;» ούρλιαξα
για να µε ακούσει.

Εκείνη φώναξε κάτι για κάποιο διαγωνισµό.
«Όχου, και πρέπει σώνει και καλά να γραφτούµε

κι εµείς;» είπα αναστενάζοντας.
∆ε νοµίζω ότι θα τα κατάφερνα σε διαγωνισµό

αυτού του περιοδικού. Ιδέα δεν έχω από µουσική.
Ούτε καν το µουσικό περιοδικό ΝΜΕ δε διαβάζω. Η
Νάντια θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα από µένα.
Αλλά µπορεί και να ήταν διαγωνισµός µόδας. Ούτε κι
εκεί θα τα κατάφερνα. Η Μάγδα µιλάει για τα ρούχα
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επώνυµων σχεδιαστών λες και οι σχεδιαστές είναι
προσωπικοί της φίλοι, ενώ εγώ ούτε να προφέρω
δεν µπορώ τα ονόµατα των Ιταλών, άσε που ποτέ
δεν µπορώ να µαντέψω τα διάφορα αρχικά που
γράφουν οι ετικέτες.

«Πάµε για ψώνια, βρε κορίτσια», τις παρακάλεσα
αλλά εκείνη τη στιγµή κάναµε λίγα βήµατα προς τα
εµπρός και η Μάγδα άρχισε να σπρώχνει τους µπρο-
στινούς και τράβηξε κι εµάς από πίσω.

Φτάσαµε σχεδόν µπροστά. Ανοιγόκλεισα τα µά-
τια µου µπροστά σ’ όλα εκείνα τα δυνατά φώτα. Πα-
ντού υπήρχαν πελώρια πόστερ του περιοδικού και
ένα σωρό κοπέλες µε ροζ µπλουζάκια πλησίαζαν τα
κορίτσια κι έγραφαν τα ονόµατά τους και τις διευ-
θύνσεις τους. Κάθε κορίτσι, µε τη σειρά του, προχω-
ρούσε σ’ ένα παραπέτασµα, πόζαρε και ο φωτο-
γράφος που ήταν εκεί το φωτογράφιζε. 

Τη στιγµή εκείνη, φωτογραφιζόταν ένα πολύ
όµορφο κορίτσι: µακριά µαλλιά, τεράστια µάτια, λε-
πτοκαµωµένη. Ποζάρισε µε το έναν αντίχειρα πια-
σµένο από το τζιν της. Και σούφρωνε τα χείλια σαν
αληθινό µοντέλο.

Το επόµενο κορίτσι ήταν εξίσου καταπληκτικό. Κοί-
ταξα γύρω µου. Όλα τα κορίτσια ήταν πανέµορφα.
Και τότε ξαφνικά, η αλήθεια άστραψε στο µυαλό µου.

∆ιαγωνισµός για µοντέλα είναι!
«Χριστούλη µου!» ψέλλισα µε κοµµένη ανάσα.
Η Μάγδα πέρασε µπροστά και πήρε θέση. Έβγα-
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λε το τζάκετ της και το έριξε στον έναν ώµο, και µε το
άλλο χέρι φούσκωσε λίγο τα κατάξανθα µαλλιά της.
Χαµογέλασε, µε τα χείλια να λάµπουν από το λιπ-
γκλος και τα δόντια της ν’ αστράφτουν κατάλευκα.

Ήταν πανέµορφη. Κοντούλα ίσως, αλλά πολύ χα-
ριτωµένη και πολύ πολύ σέξι.

«Πω πω, κοίτα τη Μάγδα!» γύρισα στη Νάντια.
«Έλα, άντε να του δίνουµε από δω πέρα».

Αλλά η Νάντια στεκόταν και κοίταζε. Την τράβη-
ξα. Εκείνη έµεινε ακίνητη.

«Έλα, βρε Νάντια, σε παρακαλώ! Θα νοµίζουν ότι
θέλουµε να µπούµε κι εµείς σ’ αυτό τον ηλίθιο διαγω-
νισµό!» διαµαρτυρήθηκα.

«Ε, και γιατί να µην προσπαθήσουµε κι εµείς δηλα-
δή;» απάντησε η Νάντια.

«Τι πράγµα;»
«Πλάκα θα ’χει», επέµεινε η Νάντια και προχώρη-

σε θαρρετά µπροστά για να δώσει το όνοµά της στην
κοπέλα µε το ροζ µπλουζί. 

Την παρακολούθησα να στήνεται µπροστά στην
κάµερα. Αλλά ξαφνικά ένιωσα σαν να έβλεπα µια ξέ-
νη µπροστά µου. Πάντα ήξερα ότι η Νάντια ήταν πο-
λύ σέξι και πολύ γοητευτική. Ακόµη και τότε, στο γυ-
µνάσιο, στα έντεκα χρόνια της, που πρωτοκαθίσαµε
µαζί στο θρανίο, ήταν πανέµορφη. Τη Νάντια την ξέ-
ρω σχεδόν όλη µου τη ζωή. Σαν αδελφές είµαστε.
Αλλά ποτέ δεν την είχα δει όπως αυτή τη στιγµή,
από… απόσταση, ας πούµε.
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Την έβλεπα τώρα να στέκεται αµήχανη, χωρίς να
χαµογελάει, χωρίς να έχει την αυτοπεποίθηση της
Μάγδας. ∆εν ήταν όµορφη-όµορφη. Αλλά έβλεπα πως
οι κοπέλες µε τα ροζ την κοιτούσαν µε µεγάλο ενδια-
φέρον και ο φωτογράφος πήρε πολλές φωτογραφίες
της και την έβαζε να σταθεί σε διάφορες πόζες.

Τα µακριά της µαλλιά, τόσο µαύρα και γυαλιστε-
ρά, το δέρµα της απόκοσµα χλοµό. Ήταν τόσο ψη-
λή, ο λαιµός της έκανε µια απαλή καµπύλη, τα όµορ-
φα χέρια της, τα µακριά της πόδια. Και τόσο λεπτή.
Σαν µοντέλο. 

«Η σειρά σου. Όνοµα;» µου είπε η κοπέλα µε τα
ροζ χώνοντας µπροστά µου ένα πινακάκι µε χαρτί.

«Τι; Πώς; Όχι! Όχι εγώ!» τραύλισα, έκανα µετα-
βολή και προσπάθησα να ανοίξω δρόµο µε τους
αγκώνες µου στη µακριά ουρά του πλήθους.

«Έι, πρόσεχε!»
«Μη σπρώχνεις, καλέ!»
«Τι έπαθε ετούτη;»
«∆ε πιστεύω να νοµίζει ότι κάνει η µούρη της για

µοντέλο; Παραείναι χοντρή!»
Πολύ χοντρή, πολύ πολύ χοντρή.
ΧΟΝΤΡΕΛΩ!
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Η ΤΖΑΚΛΙΝ ΟΥΙΛΣΟΝ γεννήθηκε 
στο Μπαθ το 1945. Εργάστηκε σε 
εκδοτικό οίκο και κατόπιν δούλεψε 
ως δημοσιογράφος, προτού ασχοληθεί 
επαγγελματικά με τη συγγραφή. 
Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, 
αστυνομικά μυθιστορήματα και αρκετά 
θεατρικά έργα. Εδώ και πολλά χρόνια 
επισκέπτεται συστηματικά σχολεία και 
βιβλιοθήκες. Τα παιδιά την αγαπούν 
πολύ, ίσως γιατί ξέρει να συζητάει
μαζί τους χωρίς να τα κατευθύνει. 
Λαμβάνει από τους αναγνώστες της 
πάνω από διακόσια γράμματα την 
εβδομάδα, στα οποία μάλιστα απαντάει 
η ίδια. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει 
περισσότερα από 20 εκατομμύρια 
αντίτυπα στην Αγγλία, έχουν τιμηθεί 
με τα πιο σημαντικά βραβεία παιδικής 
λογοτεχνίας και έχουν μεταφραστεί 
σε 30 γλώσσες. Η Τζάκλιν Ουίλσον 
λατρεύει το διάβασμα και η προσωπική της 
βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περισσότερα 
από 15.000 βιβλία! Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν άλλα 17 βιβλία 
της συγγραφέως. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.jacquelinewilson.co.uk

Αρχίζω δίαιτα, είµαι τόσο τροµερά, φριχτά 
Χ-Ο-Ν-Τ-Ρ-Η! Αυτή τη φορά θα την τηρήσω 

ο κόσµος να χαλάσει, γιατί σε λίγο θα είµαι 
στ’ αλήθεια η Έλλη το Βαρέλι. Οι φίλες µου, 
η Μάγδα και η Νάντια, µε θεωρούν τρελή. Αλ-
λά τι τα θες, αυτές καλά την έχουν. Η Νάντια 
µοιάζει µε µοντέλο – άσε που υπάρχει και η
πιθανότητα να γίνει εξώφυλλο σε περιοδικό!
Η Μάγδα, πάλι, είναι απλά πα-νέ-µορ-φη –
αν και πολλές φορές τα αγόρια σχηµατίζουν
λάθος γνώµη γι’ αυτήν...

* Η φιλοσοφία της Τζάκλιν Ουίλσον 
είναι ότι στα παιδιά μιλάμε χωρίς 

υπεκφυγές για τις καλές και τις κακές 
πλευρές της ζωής. Τις κακές πλευρές 

δεν τις αποκρύπτουμε· αντίθετα, 
τις συζητάμε για να δείξουμε ότι ακόμη 

και όταν όλα φαίνεται πως έχουν 
χαθεί, κάπου στο βάθος του τούνελ 

υπάρχει φως. Αν φωτίσουμε λοιπόν την 
καθημερινότητα και τις δυσκολίες της 

με χιούμορ και αισιοδοξία, 
αν μπορέσουμε να μιλήσουμε για ό,τι 

μας τυραννάει, θα έχουμε κάνει 
τον μισό δρόμο προς μια νέα ισορροπία.

Μαρίζα Ντεκάστρο, ΤΟ ΒΗΜΑ

* Είναι φοβερό! Η κυρία Ουίλσον 
γνωρίζει απόλυτα την ψυχολογία 
των ερωτευμένων κοριτσιών και 

την παρουσιάζει υπέροχα στις νεαρές 
αναγνώστριες μέσα από τις σελίδες 

αυτού του επιτυχημένου βιβλίου!
Κατερίνα Καφά, αναγνώστρια,

για το βιβλίο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

* Είναι ένα βιβλίο ιδανικό για όλα 
τα κορίτσια, διότι μέσα σε αυτό ξετυλίγονται 

διάφορες περιπέτειες που λίγο-πολύ 
τις βιώνουμε όλες μας. Έχει πολύ χιούμορ 

και δράση, αλλά και συγκίνηση!
Ερμιόνη Καρπούζα, αναγνώστρια,
για το βιβλίο ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΛΑΙΝΕ... 

ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΝΕ

* To βιβλίο αυτό θα συντροφεύσει
πολλά κορίτσια που δεν έχουν αγόρι.

Ή ακόμα και κορίτσια που έχουν 
βρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Λαμπρινή Ζεϊμπέκη, αναγνώστρια,
για το βιβλίο ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΞΕΝΥΧΤΑΝΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr • e-mail: info@psichogios.gr

Κάτι τα κιλά, κάτι τ’ αγόρια,
κάτι η εµφάνισή τους...
ησυχία δε βρίσκουν
οι τρεις φιλενάδες!




