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Κυκλοφορούν 

επίσης τα πρώτα δύο 

βιβλία της σειράς!

Εγώ
(Σάρα)

Μαρία Φρίσα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ 
ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
Η ΖΩΗ ΣΟΥ 
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ 3

Η ζωή στα 12  
μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη:

Θέλεις να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου όπου και 
όπως θέλεις εσύ, αλλά η μαμά σου βρίσκεται  

σε κατάσταση εξοικονόμησης χρημάτων  
και ούτε καν σκέφτεται πάρτι … 

Γι’ αυτό έφτιαξα αυτό το εγχειρίδιο δικής μου 
έμπνευσης, που θα σε βοηθήσει 

να επιβιώσεις στα δύσκολα. 

Κανείς δε θα μπορεί 

να τα βάλει μαζί σου!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

256 σελ. PALATINA 100gr + 2 σελ αυτοκόλλητα / Ράχη 1,7 cm
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΟΥΤΩ

N

Με πολλά

διασκεδαστικά

αυτοκόλλητα!

  Εγώ 

Ούγκο  Χόρχε  Μαρίνα 

Ο Καινούργιος 
(ΠΟΥΜ, ΠΟΥΜ)

Πάμπλο Χούλια Κότας Ρακέλ

* ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΜΟΥ*

Μην το 

παρατραβήξεις! 

Ξέχνα 
τη Eurοdisney.

ΒΙΒΛΙΟ 3

ΣΥΜ
ΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩ

ΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜ
ΕΡΑ ΤΩ

Ν ΓΕΝΕΘΛΙΩ
Ν ΣΟΥ

Μ
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ρίσα

Ρεβέκκα 
(ΜΠΛΙΑΧ)

Η ΜΑΡΙΑ ΦΡΙΣΑ, με σπουδές στην κλινική 
ψυχολογία και την κοινωνική εργασία, 
είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων για 
ενηλίκους και παιδιά. Για το συγγραφικό 
της έργο έχει τιμηθεί με περισσότερα από 
ογδόντα εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ 
μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί 
στα ιταλικά και τα γαλλικά. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης τα πρώτα δύο βιβλία 
αυτής της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς, 
75 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ και 75 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.consejosparasobrevivirenelcolegio.com
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MANUAL PATENTADO POR MÍ MISMA 
PARA HACERTE LA V IDA MÁS FÁCIL 

Ilustración: Lola Rodríguez Soler

  75 CONSEJOS
PARA CELEBRAR TU
CUMPLEANOS-

A LO GRANDE
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Σε όλες τις μητέρες – oι μητέρες 
είναι η καλύτερη εφεύρεση στον κόσμο. 

Και κυρίως στη δική μου, γιατί δεν έχει υπάρξει 
ούτε μια μέρα στη ζωή μου που να μην έχω 

νιώσει την προστασία της απέραντης 
και υπέροχα παράλογης αγάπης της. 

Σ’ ευχαριστώ, μαμά.



© Marι ́a Frisa, 2013/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017

  1. Η καλύτερη μέρα του χρόνου ............................................................................................ 11

  2. Η λίστα με τους καλεσμένους ............................................................................................ 24

  3. Επιστροφή στο παρελθόν ...................................................................................................... 34

  4. Η λίστα των καλεσμένων – η πραγματική .................................................................. 47

  5. Επικοινωνώντας με φίλους .................................................................................................. 58

  6. Το crowdfunding ...................................................................................................................... 67

  7. Πείθοντας τη μητέρα σου .................................................................................................... 76

  8. Οι τρεις κρίσεις ......................................................................................................................... 91

  9. Οι παππούδες .............................................................................................................................. 99

10. Οι καλύτερες στιγμές ............................................................................................................. 112

11. Η συντροφιά του δαχτυλιδιού ξανασμίγει .................................................................. 122

12. Όταν όλα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά .................................................................. 134

13.  Μη μου πειράζεις τις σφαίρες  ........................................................................................ 144

14. Αποκλεισμός Pro ....................................................................................................................... 160

15. Το γεύμα ......................................................................................................................................... 175

16. Οι ξερόλες μονομαχούν ......................................................................................................... 185

17. Αιχμαλωσία του Διοικητή ..................................................................................................... 197

18. Game Over ................................................................................................................................... 213

19. Ο αποχαιρετισμός. .................................................................................................................... 232

Οι 10 εντολές και κάποιες αξέχαστες στιγμές ................................................................ 239

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



© Marι ́a Frisa, 2013/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017



 9 

© Marι ́a Frisa, 2013/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017

 9 

Όταν πλησιάζουν τα γενέθλιά σου, η ζωή μπορεί να γί-
νει αρκετά δύσκολη.

Έχεις περάσει έναν ολόκληρο χρόνο απολαμβάνοντας 
τα γενέθλια των άλλων: των γονιών σου, των αδελφών 
σου, της θείας που σε φιλάει και σε γεμίζει σάλια, του 
παππού σου, της γιαγιάς σου, του άλλου παππού σου, 
της άλλης γιαγιάς σου, των κοντοπίθαρων ξαδελφών σου, 
της καλύτερής σου φίλης (τα μόνα γενέθλια που αξί-
ζουν τον κόπο, γιατί σε αφήνει να έχεις άποψη), της χει-
ρότερης εχθρού σου, όοοοοοοοολων των συμμαθητών 
σου, ακόμα και της γειτόνισσας του επάνω ορόφου μέχρι 
τις τρεις τα ξημερώματα, και –επιτέλους!– έρχονται 
τα δικά σου υπέροχα γενέθλια, η μέρα 
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που περίμενες όλο τον χρόνο. Και τότε αρχίζουν τα 
προβλήματα. 

Τι πάει να πει, γιατί; Γιατί κανείς δε λέει να καταλά-
βει πως τα γενέθλιά σου δεν είναι η μέρα που ο κόσμος 
πρέπει να κάνει το σωστό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ
ΚΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΕΙΣ 

ΕΣΥ

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 
ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ
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Συμβουλή 1η:

ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ.
ΒΑΛΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ.

Ο κόσμος δεν είναι σωστά οργανωμένος. Έχει τα μαύρα 
του τα χάλια. Πολύ θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν που τον 
έφτιαξε έτσι. Πρώτα απ’ όλα, το έτος είναι πάααααααρα 
πολύ μεγάλο. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να μετρήσεις τις 
μέρες; Ναι, ναι, ξέρω πως στο σχολείο μάς λένε πως εί-
ναι 365, αλλά διάβασε την πρώτη μου συμβουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 11 
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Εμείς τα παιδιά είμαστε αρκετά ευκολόπιστα. Ακόμα 

και οι ίδιοι σου οι γονείς όλο ψέματα σου λένε «για το 

καλό σου»: στο σχολείο θα περάσεις φοβερά 

παίζοντας με τους φίλους σου, είναι τέλειο να έχεις 

αδέλφια, αν φας πολλά ψάρια και λαχανικά θα 

ψηλώσεις κι άλλο (βέβαια, και μακαρόνια με κιμά να 

φας το ίδιο θα ψηλώσεις και είναι και πιο νόστιμα)...

Γιατί νομίζεις ότι το έχεις το μυαλό; Για ομορφιά; 
Απλώς για να γεμίζει το κεφάλι; Όοοοοχι, το έχεις 
για να σκέφτεσαι. Ναι, ξέρω πως πολλοί θα σοκαρι-
στούν μ’ αυτό που λέω, γιατί ποτέ δεν το έχουν χρησι-
μοποιήσει γι’ αυτόν τον σκοπό.

Τέλος πάντων... Επειδή εγώ πραγματικά το χρησιμο-
ποιώ για να σκέφτομαι, συνειδητοποίησα ότι από τις 365 
μέρες του χρόνου μόνο 4 –επαναλαμβάνω, μόνο 4– 
είναι «εγγυημένης ευτυχίας». Άρα, καλά δε λέω πως ο 
κόσμος δεν είναι σωστά οργανωμένος; Το δίκαιο θα ήταν 
το αντίστροφο: 4 άσχημες μέρες και 361 όμορφες. Θα 
ξεκινούσες το σχολείο μια Δευτέρα, ή ακόμα καλύτερα 
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μια Τρίτη, και την Παρασκευή θα άρχιζε ήδη η ξεκού-
ραση. Το φαντάζεσαι; Έτσι δε θα σε έπρηζαν να κάνεις 
τις ασκήσεις για το σπίτι... τουλάχιστον ως την Τετάρτη!

Για να μη σπας το κεφάλι σου προσπαθώντας να σκε-
φτείς ποιες είναι οι καλές μέρες, σου έφτιαξα ένα Top 
10 (στην πραγματικότητα, πρόκειται για Top 4):

1. Το πρωί των Χριστουγέννων, την ώρα που ανοίγεις τα 
δώρα σου (γιατί μετά σου το χαλάνε, δε σε αφήνουν ού-
τε με το Wii να παίξεις με την ησυχία σου, επειδή είναι 
γιορτή οικογενειακή και καλά).
2. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, όταν ανοίγεις τα δώρα 
που δε σου έδωσαν τα Χριστούγεννα (μην περιμένεις και 
πολλά, γιατί πάντα είναι χειρότερα).
3. Η μέρα που ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές. Εν-
νοείται. Και...
4. Η 4η είναι η καλύτερη, η 4η είναι η μέρα της 
«100% εγγυημένης ευτυχίας»: τα γενέθλιά σου.

TOP 10       TOP 4
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Είναι η καλύτερη γιατί οι άλλες είναι μέρες ευτυχίας 
για όλο τον κόσμο, ενώ τα γενέθλιά σου είναι μόνο 
για σένα. Όλα τα δώρα είναι  

όλες οι ευχές είναι μόνο για σένα, όλα τα τηλε-
φωνήματα είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... Κι επιπλέον, οι υπό-
λοιποι εκνευρίζονται και παριστάνουν πως χαίρονται 
για σένα!

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας: είναι 
τέλειο που οι άλλοι πεθαίνουν από τη ζήλεια τους όσο 
εσύ θριαμβεύεις. Ή μήπως δεν είναι αυτός ο βασικός λό-
γος που σε κάνει να σηκώνεσαι κάθε πρωί από το κρε-
βάτι (στην περίπτωσή μου, που με τραβάει η μαμά μου 
με το ζόρι);

Άλλη μία ένδειξη του ότι η ζωή δεν είναι σωστά ορ-
γανωμένη αποτελεί το γεγονός πως τα γενέθλιά σου εί-
ναι μεν η πιο σημαντική μέρα του χρόνου, αλλά δεν μπο-
ρείς καν να την επιλέξεις. Είσαι υποχρεωμένος να 
συμβιβαστείς με τη μέρα που γεννήθηκες.

Κι αν πιστεύεις ότι δεν έχει σημασία η μέρα, μάλλον 
είσαι τυχερός και δεν έχεις γεννηθεί καλοκαίρι. 
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Μια και εμένα δε με προειδοποίησε κανείς, μου ήρθε να 
γεννηθώ μια οποιαδήποτε μέρα, έτσι, απερίσκεπτα:

Στις 25 Αυγούστου.
Όλη μου τη ζωή ο πατέρας μου προσπαθούσε να με 

πείσει ότι ήταν η καλύτερη μέρα: «Δεν έχεις σχολείο και 
μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις – να περάσεις λίγο χρόνο 
μαζί μας, να δεις τηλεόραση...»

Δεν το συζητώ, φοβερή ευκαιρία να περάσω μια ολό-
κληρη μέρα με την αδελφή μου τη Ρακέλ!

Αυτή είναι άλλη μία ένδειξη για το πόσο λάθος οργα-
νωμένη είναι η ζωή: γιατί να υπάρχουν μικρότερα αδέλ-
φια όταν θα ήσουν τόσο άνετα μόνος με τους γονείς σου, 

Συμβουλή 2η:

ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ

ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟ Ή ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

(ΝΑΙ, ΕΝΤΑΞΕΙ, ΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 

ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΟΜΩΣ, ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ…)
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Συμβουλή 3η:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ.

που θα σε θεωρούσαν ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο 
αφού δε θα είχαν κάποιον για να σε συγκρίνουν; Για να 
μην αναφερθώ στα χρήματα που ξοδεύουν στη μόρφωση 
των αδελφών σου και που θα μπορούσαν να επενδύσουν 
στη δική σου ευτυχία...

Ο πατέρας μου δεν καταλαβαίνει. Η καλύτερη μέρα 
για να πας στο σχολείο είναι ακριβώς όταν έχεις γενέ-
θλια, γιατί πολύ απλά εκείνη την ημέρα είσαι η πιο δη-
μοφιλής της τάξης σου. 

Δε συμβαίνει αυτό μ’ εσένα; Δεν καταφέρνεις ποτέ να 
είσαι δημοφιλής; Ηρέμησε, ΘΑ ΣΟΥ ΜΑΘΩ ΕΓΩ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ. Αρκεί να ακολουθήσεις μερικές απλές συμ-
βουλές.

(ΑΝ ΚΑΙ, ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΠΩΣ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ)
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Είναι καθοριστικό να δημιουργείς προσδοκίες. 
Πρέπει να προετοιμάζεις το έδαφος δύο εβδομάδες πριν 
φτάσει εκείνη η μέρα. Μην το παρατραβήξεις, όμως, μην 
το κάνεις σαν τον Κότα:

Κάθε φορά που ο Εμίλιο, ο καθηγητής μας, κάνει μια 
ερώτηση (από εκείνες τις σημαντικές, του τύπου: «πες 
μου μερικά ρήματα της τρίτης συζυγίας», «δώσε μου 
τον ορισμό του τάδε», «ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτε-
ρο»), ο Κότας σηκώνει το χέρι του αμέσως.

«Κότα», του λέει ο Εμίλιο, επιφυλακτικά, γιατί 
υποπτεύεται τι τον περιμένει.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω όρεξη να σκεφτώ», 
απαντά. «Όμως, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να 

                        
Ο Κότας κάνει σαν κατσίκι, 

είναι ο κλόουν της τάξης και ο τύπος με τις πιο 

προχωρημένες και εξωφρενικές ιδέες στον κόσμο. 

Το κανονικό του όνομα είναι Άλβαρο, αλλά του αρέσει 

να τον φωνάζουμε Κότα και έτσι συστήνεται πάντα. 

Είναι ο καλύτερος φίλος μου.
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Συμβουλή 4η:  

ΦΕΡΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΣΠΑΕΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΟΥ.

υπενθυμίσω πως σε έξι μέρες είναι τα γενέθλιά μου».
Και, φυσικά, όλοι σκάμε στα γέλια – όλοι εκτός 

από τον Εμίλιο, ο οποίος, ως καθηγητής, δε γελά με τα 
αστεία, και του βάζει ένα σωρό τιμωρίες.

Τον τιμωρεί τόσο συχνά που ήδη έχει έτοιμες 
δύο φράσεις για να γράφει: «Δε θα διακόπτω 
την κανονική ροή του μαθήματος με τις 
ανοη σίες μου» και «Αν συνεχίσω έτσι, όταν 
μεγαλώσω θα χαζέψω και θα καταντήσω να 
καθαρίζω τις τουαλέτες όλων αυτών που τώ-
ρα γελάνε μαζί μου».

Επόμενη συμβουλή:

Ξέρεις πώς έχει το πράγμα. Χτυπάει το κουδούνι για 
το διάλειμμα και ο καθηγητής φωνάζει: 
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«Περιμένετε ένα λεπτό, τώρα ο/η ______ (εδώ μπαί-
νει το όνομα όποιου έχει γενέθλια) θα σας μοιράσει ΚΑΤΙ».

Κι αυτό το κάτι είναι το ζήτημα. Οι δημοφιλείς πάντο-
τε φέρνουν ΚΑΤΙ νόστιμο, όπως Smarties, αυγά Kinder, 
γλυκίσματα, πατατάκια, αλλά το κάτι που έχει σκεφτεί 
η μαμά σου ποτέ μα ποτέ δεν είναι της προκοπής.

Το πρόβλημα είναι πως, όταν φτάνουν τα γενέθλιά 
σου, η μητέρα σου μπαίνει αυτομάτως σε κατάσταση 

εξοικονόμησης χρημάτων.

Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει 
όταν πλησιάζουν τα δικά της γενέθλια και 
αρχίζει να λέει ότι θα αγοράσει κάτι κατα-
πληκτικό, πως αξίζει βραβείο ή πως θα κά-
νει κι αυτή το καπρίτσιο της.

Και λέγοντας καπρίτσιο εννοεί τρελά πράγματα, όπως 
το να κάνει βελονισμό στα πόδια για να της φύγει η 
κυτταρίτιδα. Βελόνες στα πόδια; Όπως λέει και ο 
πατέρας μου: «Αυτό μπορώ να σου το κάνω κι 
εγώ δωρεάν στο σπίτι». 
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Η  είναι, βασικά, η προ-
σπάθεια να ξοδέψει το μικρότερο δυνατό χρηματικό ποσό, κάτι 
που επηρεάζει το δώρο, τις προσκλήσεις και το πάρτι σου.

Έτσι, όταν της λες ότι πρέπει να πας κάτι στο σχο-
λείο, εκείνη αρχίζει να σκέφτεται τι είναι πιο φτηνό και 
της έρχονται οι πιο αλλόκοτες ιδέες: «Δεν τους κάνεις 
ένα από εκείνα τα τόσο χαριτωμένα σκιτσάκια σου;»

Όταν λέει «εκείνα τα τόσο χαριτωμένα σκι-
τσάκια» αναφέρεται στα τσίμπι, κάτι υπέ-
ροχα κουκλάκια που φτιάχνω μόνη μου και 
με τα οποία γεμίζω τα βιβλία μου. Αν θέλεις 
να μάθεις πώς να τα σχεδιάζεις κι εσύ, δεν 
έχεις παρά να μπεις στο μπλογκ μου: 
consejosparasobrevivirenelcolegio.com

Έτσι μου ’ρχεται να της απαντήσω: «Χαριτωμένα αλ-
λά και φτηνά, ε;» Όμως, το ράβω για να μη θυμώσει. Και 
στο τέλος, πάντοτε, έχει τη φαεινή ιδέα να δώσω μια 
χούφτα καραμέλες με μέντα.
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Συμβουλή 5η:

ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΩΣΤΑ: ΚΑΝΕΙΣ (ΟΥΤΕ Ο ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ)
ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ.

Διάβασε προσεκτικά:

Ξέχασέ το. Πρέπει να πάρεις κάτι νόστιμο και, το πιο 
σημαντικό, πρέπει να περισσεύει – πρέπει να παίρ-
νεις πέντε ή έξι επιπλέον.

Συνήθως δεν είναι εύκολο γιατί, στη φάση αυτή, κάθε 
σεντ είναι πολύτιμο. Μπορείς να την πείσεις, όμως, να 
σου τα αγοράσει∙ αν χρειαστεί, πες της ότι υπάρχουν και 
καινούργιοι συμμαθητές από πρόγραμμα ανταλλαγής. 
Πάντοτε πιάνει.

Αυτά τα πέντε ή έξι κομμάτια που θα περισσέψουν εί-
ναι που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στον αξιοθρήνητο 
αποτυχημένο και στον ΔΗΜΟΦΙΛΗ. Αν έχεις φέρει κάτι 
νόστιμο, αμέσως θα διαδοθεί στο διάλειμμα και ένα σωρό 
κόσμος από διάφορες τάξεις θα έρθει να σε ρωτήσει: «Σου 
περισσεύει κανένα; Σου περισσεύει κανένα;» Κυρίως μετά 
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Συμβουλή 6η:

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΟΔΑΤΟ ΜΕΡΟΣ.

το μεσημεριανό στο κυλικείο, όταν όλοι πεθαίνουν από την 
πείνα αφού δεν έχουν φάει ούτε μπουκιά από τις αηδίες 
που σερβίρουν εκεί.

                   
Άλλη μια θεμελιώδης συμβουλή είναι:
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Μόλις ο κόσμος           μάθει ότι θα τα γιορτάσεις 
εκεί, όλοι θα θέλουν να τους καλέσεις. Αν τα καταφέρεις, 
όχι μόνο θα σε γλείφουν απίστευτα, αλλά θα μπορείς 
και να τους χρησιμοποιήσεις ως σκλάβους για κάνα δυο 
εβδομάδες, ώσπου να μοιράσεις τις προκλήσεις και να 
ξεκαθαριστεί ποιος θα έρθει και ποιος όχι. 

Έχεις ακόμη απορίες; Δεν πειράζει, στο τέλος αυτού 
του βιβλίου έχω απαριθμήσει τις 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΟΥ.

Όχι μόνο πρέπει να τις διαβάσεις και να τις μάθεις 
απέξω και ανακατωτά (καλύτερα και από τους ποταμούς 
της Ευρώπης για το τεστ της Γεωγραφίας), αλλά να ξο-
δευτείς και λίγο βγάζοντας φωτοτυπίες για να τις μοιρά-
σεις σε αυτούς που πιστεύεις ότι μπορεί να σου χαλάσουν 
τα γενέθλια: ΑΔΕΛΦΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ, ΦΙΛΟΥΣ...
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Όπως ήδη σου είπα ο κόσμος δεν είναι σωστά οργανωμέ-
νος. Το λογικό, ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ είναι τα γενέθλια των 
άλλων να είναι μία φορά τον χρόνο, αλλά τα δικά σου θα 
έπρεπε να είναι… ξέρω ’γω, για παράδειγμα, μία φορά 
τον μήνα.

Δε λέω να γίνεσαι κάθε μήνα και μεγαλύτερος (γιατί 
έτσι θα έφτανες πολύ σύντομα 300 ετών), απλώς να 
υπάρχει κάτι σαν γενεθλιομήνας ή, ακόμη καλύτερα, 
 ΓΙΟΡΤΟΜΗΝΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Συμβουλή 7η:

ΜΗΝ ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙΣ! ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΟΥ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ.

Ωστόσο, επειδή μπορείς να τα γιορτάσεις μόνο μία 
φορά, λάβε υπόψη σου την ακόλουθη συμβουλή:

Πρώτα πρώτα, πρέπει να φτιάξεις εγκαίρως τη λίστα 
με τους καλεσμένους.

Εγώ ξεκινώ την 1η Αυγούστου, γιατί βαριέεεεε-
μαι! Όλοι λείπουν στη θάλασσα ή στο χωριό και η πόλη 
είναι άδεια. Έχουμε μείνει μόνο η οικογένειά μου κι 
εγώ. Όχι, υπερβάλλω. Εντάξει, η οικογένειά μου, εγώ και 
οι Κινέζοι στο κατάστημα κάτω από το σπίτι.

Στη λίστα σημειώνω μόνο όσους είναι απολύτως απα-
ραίτητοι (της μαμάς μου της έχει καρφωθεί στο μυαλό 
να καλώ μόνο λίγους). Αυτή είναι μία από τις ανεξήγη-
τες εμμονές κάθε μητέρας: γιατί να καλείς λίγους, αφού 
είναι πιο διασκεδαστικό να έχεις περισσότερα άτομα 
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που θα σου λένε πόσο φοβερή είσαι και θα συναγωνίζο-
νται για το ποιος θα σου δώσει πρώτος το δώρο σου;

 

Επειδή το πάρτι των γενεθλίων σου θα έχει έξοδα, 
και αυτό είναι πάντα ένα ευαίσθητο ζήτημα, φρόντισε η 
μητέρα σου να είναι σε καλή διάθεση πριν αρχίσετε να 

ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΟΥ

–Μαρίνα (η καλύτερή μου φίλη)
–Ούγκο (το αγόρι μου)
–Κότας
–Πάμπλο Μαρτίνεθ
–Χούλια
–Χόρχε
–Ο Καινούργιος
–Μάρτα
–Η άλλη Μάρτα
–Μάριο
–Λάουρα
–...
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το κουβεντιάζετε. Πώς θα το καταφέρεις; Μα είναι προ-
φανές: ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική.

Υπάρχει μία δοκιμασμένη, την αποκαλώ «αυτόματο 
αδυνάτισμα»: η μητέρα σου πάντα ενοχλείται όταν τη 
χαζεύεις, και τότε της λες πως αυτή τη φορά η δίαιτα 
είχε αποτέλεσμα και πώς έχει αδυνατίσει (μην το παρα-
τραβήξεις, θα το προσέξει).

Αυτή η τακτική είναι αρκετά καλή, αλλά επειδή δεν 
έχω διάθεση να λέω ψέματα, επιλέγω τον συνδυασμό δύο 
αλάνθαστων στρατηγικών:

Μετά το φαγητό, μαζεύω το τραπέζι και, αν αυτό δεν 
αρκεί, αρχίζω να αδειάζω το πλυντήριο πιάτων (αυτό 
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Συμβουλή 8η:
ΑΝ Η ΜΑΜΑ ΣΟΥ ΥΠΟΨΙΑΣΤΕΙ ΟΤΙ ΤΗ ΒΟΗΘΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΜΗΝ ΤΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙΣ.

με το πλυντήριο είναι η έσχατη λύση, μην κοψομεσια-
στείς κιόλας).

«Θες να μου ζητήσεις κάτι, Σάρα;» ακούω την απο-
ρημένη φωνή της μητέρας μου.

«Να σου ζητήσω;» επαναλαμβάνω παριστάνοντας τη χαζή.
«Επειδή σε βλέπω πολύ πρόθυμη να βοηθήσεις».
Το κατάλαβε. Προσοχή. Οι μαμάδες τα πιάνουν στον 

αέρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ή πολύ έξυπνες είναι 
ή έχουν ένα ραντάρ που χτυπάει και τις ειδοποιεί: 
«ΜΠΙΠ, ΜΠΙΠ, το παιδί σου προσπαθεί να σε ξεγελά-
σει, μπιπ, μπιπ, το παιδί σου προσπαθεί να σε ξε-
γελάσει, μπιπ, μπιπ…» Λάβε υπόψη σου πως:

Θα είναι πολύ χοντρό λάθος.

Κάνε υπομονή, θα παρουσιαστεί άλλη, καλύτερη ευ-
καιρία. Αυτό είναι το πιο λογικό, όμως, επειδή κάποιες 



 29 

© Marι ́a Frisa, 2013/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017

                    Η Ρακέλ, σε περίπτωση 

που δεν το ξέρεις, είναι η επτάχρονη 

αδελφή μου. Μόνο ένα στόχο έχει στη 

ζωή της: να μου σπάει τα νεύρα, 

γι’ αυτό και πάντα, πάντα, προκαλεί 

φασαρίες επίτηδες.

φορές δεν ακολουθώ τις συμβουλές μου και είμαι ανυ-
πόμονη, το διακινδυνεύω και καταφεύγω στη στρατηγική 
του «αυτόματου αδυνατίσματος».

«Μα πώς φαίνεται ότι αυτή τη φορά η δίαιτα είχε 
αποτέλεσμα».

Η μαμά μου με κοιτάζει με ύφος σοβαρό.
«Έλα τώρα, Σάρα, στ’ αλήθεια, τι θέλεις;»
Πάει, με στρίμωξε. Απέτυχαν όλες οι στρατηγικές. Και 

θύμωσε κιόλας. Ούτε γι’ αστείο δε θα της μιλήσω για τα 
γενέθλια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όμως, η Ρακέλ απο-
φασίζει να ανοίξει τη στοματάρα της.
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«Η Σάρα έφτιαξε τη λίστα με τους καλεσμέ-

νους για τα γενέθλιά της», τσιρίζει ενώ βγάζει από την 
τσέπη τη λίστα μου και την ανεμίζει σαν σημαία.

Δεν μπορώ να το πιστέψω… Πώς τη βρήκεεεεεεε; Δεν 
καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό, αφού την είχα κρύψει μέ-
σα στο βιβλίο των Μαθηματικών. Πες μου, σε παρακαλώ, 
ποιος είναι τόσο ηλίθιος ώστε να ανοίξει μέσ’ στο κατα-
καλόκαιρο ένα βιβλίο Μαθηματικών;

«Μα είναι σε ένα μήνα…» διαμαρτύρεται η μητέ-
ρα μου και με κοιτάζει.

Άδικος κόπος. Οι μαμάδες δεν καταλαβαίνουν βασικά 
πράγματα – δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο σημα-
ντικό είναι το πάρτι των γενεθλίων σου!

ΜΠΛ
ΙΑΧ

ΡΑΚΕΛ
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Συμβουλή 9η:

ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ 
ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΠΟΤΕ.

«Πιέστηκα πάααααααρα πολύ για να καλέσω ελάχι-
στους», της εξηγώ για να τη χαροποιήσω.

«Πόσους;»
Παίρνω τη λίστα από τη Ρακέλ (και με την ευκαιρία της 

ρίχνω και μια σπρωξιά για να πέσει πάνω στο πλυντήριο) 
και μετράω: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις… είκοσι ένας… Εντά-
ξει, μπορεί να μην πιέστηκα όσο πίστευα…

«Είκοσι ένας! Αδύνατον, δε χωρά-
νε τόσοι στο σπίτι».

Μια στιγμή! Stop.
Άκουσες τι είπε τώρα; Στο σπίτι; Θυμήσου 

την επόμενη συμβουλή μου...

Αυτό είναι αποδεκτό όταν είσαι πέντε ή έξι χρόνων 
και ακόμη πιστεύεις πως μια κούκλα που μυρίζει  φράου λα 
είναι το καλύτερο δώρο του κόσμου, αλλά όχι όταν είσαι 
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Συμβουλή 10η:

ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ.

12. Αν το ανακαλύψει κάποιος, θα καταστραφείς κοινω-
νικά, θα περιθωριοποιηθείς.

«Όχι, όχι, στο σπίτι αποκλείεται!»
«Α, μπα; Και πού σκέφτηκες να τα κάνεις; Στο παλά-

τι του Μπάκιγχαμ; Ή μήπως στη Eurodisney;»

«Λοιπόν… δεν ξέρω, ίσως…»

«Υποθέτω… πως δε θα ήταν κακό να τα κάνω… 
στο Laser Plus»

(ΑΣΧΗΜΑ, ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ τα πράγματα... Όταν η 

μαμά σου αρχίζει να ειρωνεύεται ετοιμάσου για χαμό)

(Δεν ξέρω τι πήγε στραβά...
Το σχέδιό μου ήταν ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ)
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«Πού;» Η μητέρα μου δεν το κατάλαβε.
«Εκεί όπου τα κάνουν όλοι οι δημοφιλείς», της απα-

ντά η ηλίθια η αδελφή μου. Της ρίχνω μια γερή αγκωνιά. 
«Αχ!»

«Από πού το ξέρεις εσύ αυτό;» με ρωτά η μητέρα 
μου όλο καχυποψία.

«Δεν ξέρω, μάλλον από κάπου θα το άκουσα, δε θυ-
μάμαι».

Προφανώς και λέω ψέματα. ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; Πρώτα, όμως, θα πρέπει να... 

στο Laser Plus»

επιστρέψουμε στο παρελθόν.
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Για να σου δώσω ένα στίγμα, θα σου πω πως αρκεί να 
γυρίσουμε πίσω μόνο μερικούς μήνες: είναι 19 Φε-
βρουαρίου, γιορτάζουμε το Καρναβάλι, και σε τρεις μέ-
ρες θα είναι τα γενέθλια της Ρεβέκκα, στις 22 δηλαδή, 
στα «δύο παπάκια», όπως της αρέσει να λέει διαρκώς.

Η Ρεβέκκα είναι η νούμερο ένα εχθρός μου. Αν 
τα λεξικά είχαν φωτογραφίες, δίπλα στη λέξη στρίγκλα 
θα υπήρχαν τα πρόσωπα της Ρεβέκκας και της Βίκυς, 
της καρδιακής της φίλης. Είναι σνομπαρίες και ενδιαφέ-
ρονται μόνο για ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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1. Να έχουν τέλεια μαλλιά.
2. Να μην τους τελειώνει ποτέ το λιπ γκλος.
3.  Να μη σκέφτονται πολύ, για να μην ξοδεύουν φαιά 

ουσία.

Φοράνε μοδάτα ρούχα, υπερεφαρμοστά και πανά-
κριβα, και κολλάνε σε όλα τα αγόρια. Είναι από αυτές 
που ακόμη πιστεύουν ότι υπάρχουν μονόκεροι και φτιά
χνουν λίστες με τις ερωτήσεις που θα τους κάνουν όταν 
τους συναντήσουν. Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. 

Η τύπισσα ακόμα και στα γενέθλιά της στάθηκε τυχερή, 
αφού στις 22 Φεβρουαρίου έχει περάσει αρκετός καιρός 
από την Πρωτοχρονιά, οπότε παίρνεις δύο δώρα, και οι 
βαθμοί του δεύτερου τριμήνου αργούν ακόμη (και ποτέ δεν 
ξέρεις τι σε περιμένει όταν βγουν). Και, σαν να μην έφτανε 

ΤΕΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΛΙΠ ΓΚΛΟΣ
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Συμβουλή 11η (από το παρελθόν):

ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ.

αυτό, τα γενέθλιά της φέτος πέφτουν τη μέρα που μεταμ-
φιεζόμαστε στο σχολείο. Θα είναι σίγουρα η πιο δημοφιλής! 
Υπάρχει μέρα καλύτερη από αυτή; Θυμήσου:

Όπως σου είπα, σε ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ θα είναι τα γενέ-
θλιά της. Έχει τέσσερις βαθμούς υπό το μηδέν – κάνει 
τόσο κρύο που αν σου τρέξει μύξα θα σχηματιστεί στα-
λακτίτης στο ρουθούνι σου, η βρύση στην αυλή βγάζει 
απευθείας παγάκια, και το τσιμέντο είναι μια απέραντη 
πίστα πατινάζ (μάλιστα, στις άκρες μπορείς να δεις 
κόκκινες κηλίδες, οι οποίες δεν είναι από μπογιά). Δε 
μας άφησαν να μείνουμε στη ζεστή μας την τάξη, ΑΛΛΑ 
ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ να βγούμε διάλειμμα. Τους πήρε 
αρκετή ώρα να μας «πείσουν» – κάποιοι είχαν αρπα-
χτεί τόσο γερά από τις πόρτες, που ο επιστάτης ανα-
γκάστηκε να πάει να φέρει κλαδευτήρι για να τους απει-
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Όπως φαίνεται, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δεν είναι το ίδιο υγιεινά για τα παιδιά και για τους μεγάλους: ο καθαρός αέρας, το «γεύμα» στο κυλικείο (το βάζω σε εισαγωγικά γιατί αυτό που σερβίρουν εκεί δεν το λες γεύμα), το να κάνεις σαράντα γύρους στην αυλή με τη γλώσσα έξω στο μάθημα της Γυμναστικής…

λήσει ότι θα τους κόψει τα δάχτυλα. Αυτοί θα μας έβγα-
ζαν στην αυλή ακόμη κι αν γινόταν έξω ο κατακλυσμός 
του Νώε. Ξέρεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα:

«Βγείτε για να πάρετε λίγο αέρα», λέει ο Εμίλιο, «ο 
καθαρός αέρας είναι υγεία».

«Παιδιά είμαστε, κύριε, όχι πιγκουίνοι», απαντά ο 
Κότας. «Άλλωστε, αν είναι υγεία, όπως λέτε, γιατί εσείς 
τυλίγεστε με κουβέρτες και μας παρακολουθείτε πίσω 
από τα τζάμια του προθάλαμου;»
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Παρά το τσουχτερό κρύο, η Ρεβέκκα και η Βίκυ κυκλο-
φορούν με το μπουφάν ανοιχτό για να δουν όλοι πόσο μο-
ντέρνα είναι ντυμένες (δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν και 
δεν κρυώνουν, εκτός κι αν όταν βγάζουν τις πιτζάμες το 
πρωί αλείφουν το σώμα τους με αντιψυκτικό).

Όλο το σχολείο ξέρει πως σε τρεις μέρες θα είναι τα 
γενέθλια της Ρεβέκκας, γιατί η τύπισσα εφαρμόζει την 
3η συμβουλή, αυτή που λέει ότι πρέπει να προκαλέσεις 
το ενδιαφέρον. Φέτος χρησιμοποίησε τον Κότα και τα 
μπλουζάκια του...

ΥΠΕΡΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

Αυτό με τα μπλουζάκια θέλει εξήγηση:
Ο Κότας, επειδή είναι βαρεμένος (Κατσίκα 

έπρεπε να τον λένε, όχι Κότα), την Πρωτο-
χρονιά ζήτησε δέκα μπλουζάκια και ένα 
κουπόνι για να πηγαίνει και να του κολλάνε 
επάνω ό,τι του ’ρχεται. Είπε πως αφού είναι 

διαφορετικός απ’ όλους, πρέπει να ντύ-
νεται και διαφορετικά
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Έτσι, λοιπόν, σκέφτεται φράσεις όταν τον 
εμπνέει κάτι, όπως, για παράδειγμα, η εμμονή 
των καθηγητών να μας βγάζουν στην αυλή για 
να παγώσουμε: «Αν θέλετε να μας σκοτώσετε, 
υπάρχουν λιγότερο απάνθρωπες μέθοδοι», κι 
εγώ του ζωγραφίζω τσίμπι δωρεάν. Τα  τσίμπι 
μου ακόμη δεν είναι πολύ διάσημα, αλλά ελπί-
ζω να με κάνουν πλούσια κάποια μέρα, και 
ένας καλός τρόπος για δωρεάν διαφήμιση εί-
ναι τα μπλουζάκια του Κότα (είναι τόσο τρε-
λός που μια μέρα θα βγει στην τηλεόραση την 
ώρα που θα τον συλλαμβάνει η αστυνομία).

Τις τελευταίες 15 μέρες, ο Κότας φορά ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ:

Απομένουν 15 

μέρες για τα 

καλύτερα

γενέθλια του 

κόσμου:

της πανέμορφης

και υπέροχης
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Εννοείται πως η ιδέα είναι της Ρεβέκκας και κάθε 
μέρα ο αριθμός αλλάζει: 15, 14, 13, 12...

Με την μπλούζα ο Κότας μοιάζει με λουκάνι-
κο, αφού για να φαίνεται το μήνυμα όλη την ώρα και να 
είναι πιο αποτελεσματικό, τη φοράει πάνω από το μπου-
φάν. Έτσι, είναι τόσο στενή που σχεδόν δεν τον αφήνει να 
αναπνεύσει και αυτός μελανιάζει.

Η Ρεβέκκα έχει μοιράσει όλες τις προσκλήσεις εκτός 
από μία, την οποία κρατά στο χέρι για να τη δούμε όλοι. 
Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: η πρόσκληση.

Σου ορκίζομαι ότι υπάρχει κόσμος που θα σκότωνε 
γι’ αυτή την πρόσκληση. Αλήθεια, δεν υπερβάλλω. Ο Πά-
μπλο ο Σπαστικός πέφτει στα λασπόνερα για να πατά η 
Ρεβέκκα πάνω του και να μη λερώνει τα φιρμάτα πα-
πούτσια της. Για μία ολόκληρη εβδομάδα η Μάρτα γρά-
φει τις τιμω ρίες που βάζει ο Εμίλιο στη Ρεβέκκα∙ ο Μά-
ριο κουβαλά το σακίδιό της, της το ανεβάζει, της το κα-
τεβάζει, το παίρνει και στο σπίτι για να κάνει τις ασκή-
σεις της∙ ο Κότας φοράει τα ειδικά μπλουζάκια, 
και τα λοιπά, και τα λοιπά...
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Συμβουλή 12η (από το παρελθόν):

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! 
ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΧΑΛΑΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Όλα τα αγόρια θέλουν να πάνε στα γενέθλια για 
να βρεθούν πιο κοντά στη Ρεβέκκα, γιατί όλα τα αγόρια 
είναι ερωτευμένα με τη Ρεβέκκα, και όλα τα κορίτσια 
θέλουν να πάνε, γιατί όλα θέλουν να γίνουν φίλες της. 
Επίσης, το κλαμπ Laser Plus είναι το κάτι άλλο. 
Τόσο ιδιαίτερο που έχει ανιχνευτή φρικιών στην είσοδο 
για να μην μπορεί να τρυπώσει μέσα κανένα. 

Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι. Η Μαρίνα κι εγώ εί-
μαστε οι μόνες που αδιαφορούμε για την πρόσκληση. Δεν 
είμαστε τόσο επιφανειακές. Και ιδού η επόμενη συμβου-
λή μου:

Η Μαρίνα είναι η καλύτερή μου φίλη. Είναι 
φοβερή, είναι ο άνθρωπος που θα ήθελες να σου κάνει τις 
ασκήσεις όλη σου τη ζωή. Τα τετράδιά της είναι πάντα 
άψογα, δεν έχουν λάθη, δε χρησιμοποιεί καν διορθωτικό, 
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γράφει με περιθώρια χωρίς να την υποχρεώ
νουν! Είναι τόσο τέλεια που, καμιά φορά, 
πηγαίνω σπίτι της απροειδοποίητα μήπως 
και πιάσω τη μαμά της να κάνει τις εργα-

σίες για το σχολείο. Το μόνο κακό με τη Μαρίνα είναι πως, 
επειδή παίρνει τους καλύτερους βαθμούς, της αρέσει να 
πιστεύει πως είναι η εξυπνότερη και πως έχει πάντα δί-
κιο (πως έχει δίκιο αυτή, και όχι εγώ, φαντάσου!)

Στεκόμαστε λοιπόν στο κρύο και χοροπηδάμε για να 
μην πεθάνουμε από την παγωνιά ενώ ακούμε Vocaloid, 
γιαπωνέζικη μουσική, στο κινητό της. Εδώ και μερικά λε-
πτά δε νιώθω καν τα πόδια μου (αν πάθεις κρυοπαγήμα-
τα, σου τα κόβουν ή τα βάζουν πάνω στο καλοριφέρ, όπως 
η μαμά μου τα φραντζολάκια;) όταν συμβαίνει κάτι απί-
στευτο: η Ρεβέκκα, η Βίκυ, οι δεκαπέντε θαυμαστές τους 
που τους ακολουθούν παντού, ο Πάμπλο ο Σπαστικός και 
ο Κότας κατευθύνονται προς τον Ντιέγκο Πινίγια (τον 
επονομαζόμενο και «Σπυράκια»), το αγόρι που η Ρεβέκ-
κα ανακάλυψε πως μου αρέσει και από τότε έπαψε να της 
είναι αδιάφορος, και του δίνει την πρόσκληση. 
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Τι πράγμαααααα; Ο Ντιέγκο φλιπάρει (τόσο πο-
λύ που από τη συγκίνηση του ανεβαίνει το αίμα στο κε-
φάλι και πέφτει ξερός καταγής), αλλά εγώ ακόμη περισ-
σότερο... Πόσο σιχαμένη μπορεί να είναι; Άραγε κάνει 
εξάσκηση στο σπίτι της;

«Το είδες αυτό;» ρωτάω τη Μαρίνα.
Δεν προλαβαίνει να απαντήσει γιατί βλέπουμε ένα 

λουκάνικο –λουκάνικο με πόδια;– να τρέχει προς το 
καλάθι του μπάσκετ και να σκαρφαλώνει για να πέσει με 
το κεφάλι. Και, φυσικά, εμείς πρέπει να τρέξουμε πίσω 
του για να του σώσουμε τη ζωή.

«Όοοοοοοοοχι, Κόοοοτα, μην αυτοκτονείς, στα επό-
μενα γενέθλια!»

Κι ενώ εμείς τρέχουμε για να τον σώσουμε, η Ρεβέκκα 
σταματά να τραβά φωτογραφίες με το κινητό της τον λι-
πόθυμο Ντιέγκο και στρέφει τον φακό της στον Κότα 
προτρέποντάς τον να πέσει. Η μέγαιρα θέλει να έχει 
αποδείξεις 

Δεν ξέρεις τι είναι το άλμπουμ με τις κουλαμάρες; 
Δεν έχετε στο σχολείο σου;



 44 

© Marι ́a Frisa, 2013/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017

Συμβουλή 13η:

ΠΟΤΕ ΜΗ ΦΕΡΕΣΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΟ.

Η ιδέα προέκυψε όπως όλες οι καλές ιδέες: κατά τύ-
χη. Πριν από χρόνια, κάποιοι της Έκτης συζητούσαν γε-
λώντας για τη μεγαλύτερη κουλαμάρα που είχαν δει πο-
τέ και τους ήρθε να φτιάξουν μια λίστα και να σημειώ
νουν τις κουλαμάρες. Αργότερα, όμως, επειδή όλοι 
ήθελαν να είναι αυτοί που έχουν δει τη μεγαλύτερη 

κουλαμάρα, άρχισαν οι υπερβολές (ξέρεις τώρα 
τι γίνεται) και αναγκάστηκαν να βάλουν έναν 

κανόνα: έπρεπε απαραίτητα να προσκο-
μίσουν απόδειξη ότι η κουλαμάρα είχε 
συμβεί πραγματικά. Και η πιο εύκολη 

απόδειξη ήταν η φωτογραφία – 
έτσι, γεννήθηκε το ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΛΑΜΑ-

ΡΕΣ. Πάντα είναι σημαντική η ακόλουθη συμβουλή:

Στις χαμηλότερες θέσεις τοποθετούνται οι ψιλοκανο-
νικές κουλαμάρες: τύποι που τρώνε διάφορα πράγματα 
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από κάτω, βαρεμένοι που φοράνε το παντελόνι τόσο χα-
μηλά ώστε φαίνεται ο πισινός τους, διάφορα χτυπήματα 
στο μάθημα της Γυμναστικής (βοήθησε πολύ το ότι τους 
ήρθε να μας μάθουν πατινάζ), άτομα με υπολείμματα 
φαγητού στα μαλλιά και στα ρούχα όταν βγαίνουν από το 
κυλικείο... Την πρώτη θέση, όμως, είχε τα τελευταία τρία 
χρόνια ο Πάμπλο ο Σπαστικός (κανείς δεν έχει καταφέ-
ρει να τον ξεπεράσει: στην Τρίτη Δημοτικού, την τελευ-
ταία μέρα της Γυμναστικής, με 40 βαθμούς υπό σκιάν, 
τον έπιασαν να πίνει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας 
γιατί οι βρύσες ήταν όλες πιασμένες και δεν έφτανε 
στους νιπτήρες), μέχρι φέτος που τον επισκίασε ο 
Κότας. Δεν είναι και εύκολο να καταλήξεις στο 
ιατρείο γιατί σου βγαίνουν μακαρόνια με 
σάλτσα από τη μύτη, ενώ ορκίζεσαι ότι 
πρόκειται για μαγικό τρικ που απλώς 
πήγε στραβά... (αυτομάτως σκέφτε-
σαι: «Τι θα έβγαζε από τη μύτη, 
δηλαδή, αν το τρικ του έπιανε; 
Ριζότο με γαρίδες;»
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Έπειτα από αυτό, ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα 
ντρεπόταν αφάνταστα. Όμως, ο Κότας καμα-
ρώνει και το έβαλε και σε μπλουζάκι:

Εδώ
φρικιό,
χαίρω
πολύ

Χα, χα, χα
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Κυκλοφορούν 

επίσης τα πρώτα δύο 

βιβλία της σειράς!

Εγώ
(Σάρα)

Μαρία Φρίσα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ 
ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
Η ΖΩΗ ΣΟΥ 
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ 3

Η ζωή στα 12  
μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη:

Θέλεις να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου όπου και 
όπως θέλεις εσύ, αλλά η μαμά σου βρίσκεται  

σε κατάσταση εξοικονόμησης χρημάτων  
και ούτε καν σκέφτεται πάρτι … 

Γι’ αυτό έφτιαξα αυτό το εγχειρίδιο δικής μου 
έμπνευσης, που θα σε βοηθήσει 

να επιβιώσεις στα δύσκολα. 

Κανείς δε θα μπορεί 

να τα βάλει μαζί σου!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

256 σελ. PALATINA 100gr + 2 σελ αυτοκόλλητα / Ράχη 1,7 cm

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΟΥΤΩ

N

Με πολλά

διασκεδαστικά

αυτοκόλλητα!

  Εγώ 

Ούγκο  Χόρχε  Μαρίνα 

Ο Καινούργιος 
(ΠΟΥΜ, ΠΟΥΜ)

Πάμπλο Χούλια Κότας Ρακέλ

* ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΜΟΥ*

Μην το 

παρατραβήξεις! 

Ξέχνα 
τη Eurοdisney.
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ΣΥΜ
ΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩ

ΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜ
ΕΡΑ ΤΩ

Ν ΓΕΝΕΘΛΙΩ
Ν ΣΟΥ

Μ
αρία  Φ

ρίσα

Ρεβέκκα 
(ΜΠΛΙΑΧ)

Η ΜΑΡΙΑ ΦΡΙΣΑ, με σπουδές στην κλινική 
ψυχολογία και την κοινωνική εργασία, 
είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων για 
ενηλίκους και παιδιά. Για το συγγραφικό 
της έργο έχει τιμηθεί με περισσότερα από 
ογδόντα εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ 
μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί 
στα ιταλικά και τα γαλλικά. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης τα πρώτα δύο βιβλία 
αυτής της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς, 
75 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ και 75 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.consejosparasobrevivirenelcolegio.com


