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Στην Ιρένε, που καταφέρνει πάντα 
να μεταμορφώνει το συνηθισμένο

σε μοναδικό. ∆ε θα σε άλλαζα στο ελάχιστο.

Στη Λουθία, που είχε την ιδέα και ήξερε
πώς να μου μεταδώσει τον ενθουσιασμό της.



© Marι ́a Frisa / Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2014

  1. Ανακάλυψε το ταλέντο σου .................................................................................................. 13

  2.  Μην ακολουθείς ποτέ µα ποτέ τις προτάσεις 

των γονιών σου ........................................................................................................................... 25

  3. Τι κάνουµε την πρώτη µέρα στο σχολείο; ................................................................... 37

  4. H συνάντηση µε τη χειρότερη εχθρό σου ................................................................... 48

  5. Οι κανόνες του σχολείου ....................................................................................................... 57

  6. Ένα καλό φυλακτό είναι πάντα χρήσιµο ...................................................................... 66

  7. Ποιο τµήµα θα σου τύχει; ..................................................................................................... 73

  8. Οι δικαιολογίες των µαµάδων ............................................................................................ 79

  9. Το να µην είσαι φυσιολογικός ............................................................................................. 89

10. Το κυλικείο του σχολείου ..................................................................................................... 102

11. Πώς θα βρεις αγόρι ................................................................................................................ 110

12. Πηγαίνοντας στο σχολείο ..................................................................................................... 121

13.  Η σηµασία του να κρατάς τους γονείς σου µακριά

από το περιβάλλον σου ........................................................................................................ 129

14. Τα Χριστούγεννα ........................................................................................................................ 138

15. Όταν έχεις αγόρι ....................................................................................................................... 148

16. Ο φαύλος κύκλος της αναποφασιστικότητας ............................................................. 155

17. Αυτά που µας µαθαίνουν στο σχολείο .......................................................................... 164

18. Ερωτήσεις-παγίδα .................................................................................................................... 174

19. Προβλήµατα µε το αγόρι σου. ............................................................................................ 184

20. Η εκδίκηση .................................................................................................................................... 193

21. Η Λούρδες και η ιδέα του µήνα........................................................................................ 200

22. Η πολυπόθητη µέρα ................................................................................................................ 209

23. Οι εκδροµές µε πούλµαν ...................................................................................................... 218

24. Επιτέλους, Ιούνιος ................................................................................................................... 229

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



 9 

© Marι ́a Frisa / Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2014

Όταν είσαι δώδεκα ετών, Η ΖΩΗ ∆Ε ΦΑΝΤΑΖΕΙ 

ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΗ. Και σαν να µην έφτανε 
αυτό, οι γονείς σου βρίσκονται σε µια πολύ ευαίσθητη 
φάση, αφού είναι πραγµατικά γέροι –κάποιοι µάλιστα 
πάνω από σαράντα ετών!– και πασχίζουν να δείχνουν 
νέοι. Έτσι, δε γλιτώνεις τα προβλήµατα. Θα υποστείς 
αµέτρητες τιµωρίες ή άδικες επιπλήξεις, µόνο και µόνο 
επειδή πέφτουν τα µαλλιά του µπαµπά σου ή επειδή δεν 
κουµπώνει το παντελόνι της µαµάς σου – ΟΧΙ για 
κάτι που έκανες εσύ. Μπλιαχ!

Και να ήταν µόνο οι γονείς σου που πρέπει να ανε-
χτείς! Είναι και τα ηλίθια µικρότερα αδέλφια σου, που 
όλη µέρα δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να σε κατασκο-
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πεύουν, να καρφώνουν τι κάνεις, να ψάχνουν να βρουν 
τρόπο να σε εκνευρίσουν, να σε εξευτελίζουν µπροστά 
στους φίλους σου µε τα καραγκιοζιλίκια τους, να κατα-
στρέφουν καθετί αγαπηµένο σου…

Μετά πηγαίνεις στο σχολείο ελπίζοντας ότι θα βρεις 
λίγη ηρεµία – πιστεύεις ότι επιτέλους θα σε αφήσουν 
ήσυχη. Είναι εκείνες οι ατελείωτες διαλέξεις που δίνουν 
οι δάσκαλοι και που δεν είναι ανάγκη να προσέχεις όταν 
έχεις σηµαντικότερα πράγµατα στο κεφάλι σου. ΚΑΙ ΠΑ-
ΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ

Αλλά πού να βρεις ησυχία όταν στο θρανίο ακριβώς 
πίσω σου κάθεται η κακιασµένη η Ρεβέκκα, που νοµίζει 
πως είναι η βασίλισσα του κόσµου επειδή είναι πετσί και 
κόκαλο. Τρία χόµπι έχει η Ρεβέκκα: να στέλνει σε όλη την 
τάξη σηµειωµατάκια στα οποία µε βρίζει, να µου κολλάει 
χαρτάκια στην πλάτη και να µου παίρνει τα αγόρια που 
µου αρέσουν. 

Κι όµως, όλα αυτά θα µπορούσα να τα ανεχτώ, αν στα 
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δώδεκά µου χρόνια δε συνέβαινε κάτι φρικιαστικό! Γιατί, 
εκεί που νοµίζεις ότι τα δύσκολα έχουν περάσει και θα 
καταφέρεις να σωθείς, έρχονται τα ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ! Ορδές ολόκληρες 
από µπιµπίκια και µαύρα στίγµατα βρίσκουν τον δρόµο 
για το πρόσωπό σου και αποφασίζουν να µπαστακωθούν 
αιωνίως στο µέτωπό σου, στo πιγούνι σου… όπου τα βο-
λεύει! Κι ας ξοδεύεις εσύ όλο σου το χαρτζιλίκι σε κρέ-
µες, απολεπιστικά, διορθωτικά στικ ή ό,τι άλλο έχουν 
επινοήσει…

Η ζωή µπορεί να γίνεται αφόρητη κά-
ποιες στιγµές, αλλά µην ανησυχείς: σου 
έχω εγώ κάτι καταπληκτικές ιδέες και τις έχω βάλει 
σ’ αυτό εδώ το εγχειρίδιο για να σε βοηθήσω. Κάτι σαν 
τα βιβλία συνταγών που χρησιµοποιεί η µαµά µου όταν 
έχει καλεσµένους και θέλει να τους προσφέρει κάτι 
πέρα από τηγανητές πατάτες (δεν τρώµε και τίποτε 
άλλο τα βράδια).

Ένα ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ για να αντέξεις τις αµέτρητες αδι-
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κίες που είµαστε αναγκασµένες να αντιµετωπίζουµε, 
ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ. 

Εντάξει, σύµφωνοι, όχι και εντελώς δικής µου έµπνευ-
σης, αφού κάποιες είναι δικές µου ιδέες και κάποιες 
άλλες της Μαρίνας και δικές µου. Η Μαρίνα είναι η κα-
λύτερή µου φίλη.

Εµένα µε λένε Σάρα. Χαίρω πολύ.

Αυτή είµαι εγ
ώ, 

αλλά χωρίς µπ
ιµπίκια.

Μην περιµένετε να τα δείτε.

Μην περιµένετε να τα δείτε.



 13 

© Marι ́a Frisa / Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2014

Στην ηλικία µας πρέπει να προσπαθούµε να κάνουµε τα 
πάντα. 

Το σηµαντικό είναι να ανακαλύψεις τις ικανότητές 
σου, γιατί ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙΣ. Το είπε µια 
ψυχολόγος που ήρθε να µας µιλήσει στο σχολείο. Εγώ ως 
τότε πίστευα ότι υπάρχουν αµέτρητοι άχρηστοι άνθρω-
ποι στον κόσµο. Άνθρωποι σαν τη Ρεβέκκα. Σε τι θα µπο-
ρούσε να χρησιµεύσει η Ρεβέκκα;

Μετά τη διάλεξη άρχισα να αγχώνοµαι λιγάκι, γιατί 
δεν µπορούσα να καταλάβω ποια ήταν η ιδιαίτερη ικα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ανακάλυψε

το ταλέντο σου
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νότητά µου, και δε θέλω να καταλήξω όπου να ’ναι! 
ΜΠΛΙΑΧ!

«Σε τι πιστεύεις πως είσαι καλή;» ρώτησα τη Μαρίνα.
«Στο να ανακαλύπτω κουφάλες. Χθες εντόπισα µία 

ακριβώς εδώ».
Άνοιξε το στόµα και µου έδειξε µε το δάχτυλό της. Τι 

το ’θελα; Όταν αρχίζει κάτι τέτοια, δεν αντέχεται.
Η Μαρίνα ξέρει ότι θέλει να γίνει οδοντολόγος από 

τότε που ήταν τριών ετών. Ναι, ξέρω πως ακούγεται βα-
ρύγδουπο, αν και στην πραγµατικότητα ένας απλός οδο-
ντίατρος είναι. Της ήρθε µια µέρα που η µαµά της την 
πήρε µαζί της όταν είχε να κάνει σφράγισµα, γιατί δεν 
είχε µε ποιον να την αφήσει. 

Ο λόγος για τον οποίο θέλει να γίνει οδοντολόγος δεν 
είναι κακός. Βγάζουν χρήµατα µε τη σέσουλα βάζοντας 
διάφορα πράγµατα στα δόντια, που στους ίδιους κοστί-
ζουν ελάχιστα ευρώ ενώ στους άλλους τα χρεώνουν όσο 
τους αρέσει και χωρίς να κάνουν τίποτα στην ουσία. 
Παρ’ όλα αυτά, είναι πράγµατι αηδιαστικό να περνάς όλη 
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τη µέρα σου χώνοντας δάχτυλα στο στόµα του κόσµου, µε 
τόσα σάλια, και ενώ κινδυνεύεις από δαγκώµατα.

Φυσικά, επειδή είµαι η καλύτερή της φίλη, προσπαθώ 
από τριών ετών να την πείσω να ξεχάσει αυ-
τό το βροµερό επάγγελµα, αλλά ούτε που 
µου δίνει σηµασία. Κι αυτό µε ανησυχεί. 
Έτσι, όποτε µου δίνεται η ευκαιρία, φα-
ντάζοµαι διάφορα απαίσια και φρικιαστικά για να τη 
φοβίσω.

«Θα έπινες από το ίδιο ποτήρι που πίνει η γιαγιά ή 
η µαµά σου;»

«ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΟΧΙ!» αποκρίνεται αµέ-
σως και γουρλώνει τα µάτια της.

«Τότε πώς θα βάλεις το δάχτυλό σου στο στόµα κά-
ποιου αγνώστου, που δεν ξέρεις πότε ήταν η τελευταία 
φορά που έπλυνε τα δόντια του;»

«Ούτε εσύ τα πλένεις», µου λέει µε υφάκι.




