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Η ΒΕΡΑ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ γεννήθηκε το 1990 στην Αθή-
να. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Γουό-
ρικ και έκανε το μεταπτυχιακό της στην Παγκόσμια
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σπούδα-
σε επίσης Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Ντέρ-
μπι και πήρε το μεταπτυχιακό της από το Πανεπι-
στήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. 

Είναιψυχοθεραπεύτριαενηλίκωνεκπαιδευμένη
στηΓνωσιακή-ΣυμπεριφορικήΠροσέγγισηκαιτη
ΒιοθυμικήΨυχοθεραπείακαιασχολείταιιδιαίτερα
καιμετησυμβουλευτικήγονέωνκαιπαιδιών.Διατη-
ρείτοδικότηςγραφείο,ενώπαλαιότεραείχεεργα-
στείσενηπιαγωγείακαθώςκαισεκέντραψυχοθε-
ραπείαςενηλίκων.Απότο2014είναιεισηγήτριασε-
μιναρίωνψυχολογίαςκαιπαράλληλασυνεργάζεται
μετοΚέντροΜέριμναςοικογένειαςκαιΠαιδιού
(ΚΜοΠ),στοπρογ́ραμμα«Ζήσεχωρίςεκφοβισμό».

Ημεγάλητηςαγάπηείναιησυγγραφήβιβλίων
γιαπαιδιά.Το2011εξέδωσετοπρώτοτηςπαιδικό
παραμύθι,Caterpillar Pauline,προσφέρονταςόλα
ταέσοδαστηφιλανθρωπικήοργάνωσητηςΑγγλίας
BeatBullying.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα
βιβλία της ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ, ΜΗΠΩΣ

ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΡΟΔΟΛΦΟ; και ΤΟ ΚΑΡΥ-ΚΕΥΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ.
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Στους γονείς μου, και ιδιαίτερα
στη μαμά μου, που είναι πάντα έτοιμη

να «ψιλοκοσκινίσει» τα κείμενά μου.
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«Ας βγάλουμε και πάλι τις καμπαρντίνες
μας από την ντουλάπα»

Τοφιατάκιτηςθείαςουρανίαςσταμάτησεέξωαπό
τοσπίτιτουΆγγελου.Μετάτηναπίστευτηκουνε-

λο-περιπέτειαπουείχανζήσει,είχεέρθειηώραναξε-
κουραστούνκαι ναεπιστρέψουνστηνκαθημερινότη-
τάτους.ολατρεμένοςτουςκούνελος,οέναςκαιμο-
ναδικόςΡοδόλφος, ήτανσώοςκαιαβλαβής, καιτους
κοιτούσετώρααπότοπίσωκάθισμαμεταλαμπερά
τουματάκιακουνώνταςρυθμικάτημυτούλατου.

οΆγγελος χάιδεψε το πεταχτό τσουλούφι του
κούνελου, καιαφούαποχαιρέτησετηθείαουρανία
μεμιααγκαλιά,ανανέωσαντοραντεβούτουςγιατην
επόμενηεβδομάδα.

οιμέρεςκυλούσανβασανιστικάαργά.Τιαδικία
ναμηνπερνάειμετίποταοχρόνοςότανέχειςσχο-
λείοκαιδιάβασμα, καιναφεύγειτόσογρήγοραόταν
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είναιΣαββατοκύριακοκαιπερνάςκαλά,σκεφτότανο
Άγγελος.

Επιτέλους, τοεπόμενοΣάββατοέφτασε καιβρι-
σκότανκαιπάλιμετοσακίδιότουέξωαπότηνπόρ-
τατηςουρανίας.

Ντινγκ, ντονγκ! 
Εκείνητουάνοιξεκαιμιαυπέροχημυρωδιάαπό

φρεσκοψημένακουλουράκια τονυποδέχτηκε.Αν
δεντοναπατούσεηόσφρησήτου,ήτανβέβαιοςπως
τουείχεφτιάξειτααγαπημένατουκουλουράκιακα-
νέλας.ξαφνικάένιωσετοστομάχιτουναγουργου-
ρίζειδυνατά.

«Μουυπόσχεσαιπωςθα ’σαιφρόνιμοςαυτότο
Σαββατοκύριακο;»ρώτησεημαμάαποχαιρετώντας
τον.

«Τουπόσχομαι»,είπεοΆγγελος,αλλάηουρανία
δενμπόρεσεναμηνπροσέξειότιείχεσταυρώσειτα
δάχτυλάτουπίσωαπότηνπλάτητου.

Δεντηνένοιαζεόμως.Ήτανπροετοιμασμένη.Εί-
χεπιει,όπωςπάντα,τηνπορτοκαλάδατηςκαιήταν
έτοιμηγιαόποιακαινούριαιδέασκαρφιζότανομι-
κρός.

οΆγγελοςδρασκέλισετηνπόρτατηςκαιέπεσε
στηναγκαλιάτης.

«Καλώςτοδιαβολάκιμου!»
Τσίμπησανδυοτρίακουλουράκιααπότοταψί,ή,

γιατηνακρίβεια,πέντ’έξι,καιύστεραπήγανμαζίνα
βρουντονΡοδόλφο, πουτουςπερίμενεκοιτώνταςμε
ταμαύρατουματάκιαγεμάταανυπομονησία.

— 10 —
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«Τισχέδιαέχειςγιασήμερα;»ρώτησεηουρανία.
οΆγγελοςάνοιξετοσακίδιότουκαιτράβηξεαπό

μέσαέναφύλλοχαρτίπου, απ’ό,τιφαινόταν, είχε
μόλιςξεκολλήσειαπόέναδέντροτηςγειτονιάς,αφού
ήτανγεμάτορετσίνι.

Ηουρανίαπρόσεξετηφωτογραφίαμιαςγάταςκαι
διάβασεπροσεκτικά:

Χάθηκε η Νεφερτίτη μας.

Έχει λαμπερό μαύρο τρίχωμα, καταπράσινα μάτια και ένα
λευκό σημάδι σαν κολιέ γύρω από τον λαιμό της. Φοράει δερ-
μάτινο λουράκι με το όνομά της. Παρακαλούμε πολύ, βοηθή-
στε μας να τη βρούμε. Την αγαπάμε πολύ και μας λείπει. Αν
γνωρίζετε κάτι, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την οι-
κογένεια Φιρίκη. Tηλέφωνο: 210 8989999, διεύθυνση: Αλ-
κυόνης 14.

«λοιπόν,τιλες;»ρώτησεοΆγγελοςκοιτώνταςτη
μεμάτιαόλοενθουσιασμό.

Ηουρανία τού έριξε ένα συνωμοτικό βλέμμα.
«λέωπωςήρθεηώραναβγάλουμεκαιπάλιτιςκα-
μπαρντίνεςμαςαπότηνντουλάπα»,είπεκαιοιδυο
τουςανέβηκανδυοδυοτασκαλιάμέχριτονεπάνω
όροφο.

Ήτανκαιπάλιώραγιαδράση.

— 11 —
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Αποστολή «Νεφερτίτη»

Αποστολή“Νεφερτίτη”»,ανακοίνωσεοΆγγελος
κατεβαίνονταςκαιπάλιστοσαλόνι.Είχεφορέσει

μιαπαλιάκαμπαρντίναπουτουέφτανεωςτοναστρά-
γαλοκαικοιτούσετηνουρανίαμέσααπόένανμεγε-
θυντικόφακόπουέκανετοένατουμάτιναφαίνεται
πελώριο.

«Αχ»,αναστέναξεηουρανία. «Για ναδούμε τι
έχουμενατραβήξουμεπάλι.Απόπούλεςναξεκινή-
σουμε;»

«Μμμ…»
Αφούστρογγυλοκάθισεοκαθέναςσεμιαπολυ-

θρόνα,άρχισαννακαταστρώνουνένασχέδιοδρά-
σης.Τώραλογικάθατουςήτανπιοεύκολο, αφούεί-
χανκαιεμπειρία.οΆγγελοςπήρετονΡοδόλφοστην
αγκαλιάτουκαιχάιδευεταμακριάτουαυτιάενώσκε-
φτόταν.
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«Πάμεναρίξουμεμιαματιάεδώγύρω».
«Γιατίόχι;ΜπορείηΝεφερτίτηναείναιγειτόνισ-

σα»,συμφώνησεηουρανία.
Πήρανμαζίτουςμερικέςτηγανισμένεςμαριδού-

λεςπουείχανπερισσέψειαπότομεσημεριανότης
ουρανίαςκαιετοιμάστηκανναβγουν.

«Ροδόλφε,θα’ρθεις;»
οκούνελος, πουτόσηώραάκουγετησυζήτησημε

μεγάληπροσοχή,μόλιςαντιλήφθηκεότισκόπευαν
ναψάξουνμιαάγνωστηγάταπουκυκλοφορούσε
ελεύθερη,αποφάσισε,όπωςθαέκανεκάθεσοφό
καιλογικόκουνέλι,νατουςπεριμένεισπίτι.Δενταεί-
χεκαλάμετιςγάτες.Άλλωστεμετέτοιαταλαιπωρία
πουείχεπεράσειπριναπόλίγεςμέρες,θαπροτι-
μούσελίγηξεκούραση.

Έτσι, κατέβηκεαπότηναγκαλιάτουΆγγελουκαι
μεελαφράπηδηματάκιαπροχώρησεπροςτοκαλά-
θι,στοοποίοηουρανίακρατούσεταμαλλιάκαιτις
βελόνεςτουπλεξίματος, καιχώθηκεμέσα.

«Όπωςθες»,είπεηουρανία.
«Δεθαλείψουμεπολύ»,τονδιαβεβαίωσεοΆγγε-

λοςκαιτουχάιδεψετηνολοστρόγγυληκοιλίτσατου.
«Θαμαςλείψεις»,τουείπεηουρανία,καιγιανα

τονπεριποιηθεί, τουάφησεμιαπιατέλαφρεσκοκομ-
μένακαροτάκιακαθώςκαιτοαγαπημένοτουεπι-
δόρπιο,κέικκαρότου.
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Οι λιχουδιές της Ουρανίας

Κέικ καρότου: το αγαπημένο του Ροδόλφου
(και όχι μόνο…)

Υλικά
Για το κέικ:

• 300 γρ. καστανή ζάχαρη
• 3 αυγά
• 300 ml ηλιέλαιο
• 300 γρ. αλεύρι
• 1 κ.γ. σόδα
• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• 2 κ.σ. κανέλα
• 1 βανίλια (σκόνη)
• 300 γρ. καρότο, τριμένο
• 100 γρ. καρύδια, κομμένα σε κομματάκια

Για το γλάσο:
• 300 γρ. ζάχαρη άχνη
• 50 γρ. βούτυρο (ανάλατο), σε θερμοκρασία δωματίου
• 120 γρ. τυρί κρέμα

Εκτέλεση
Αναμειγνύετε τη ζάχαρη, τα αυγά και το ηλιέλαιο. Ύστερα
προσθέτετε σιγά σιγά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη
σόδα, την κανέλα και τη βανίλια και ανακατεύετε όλα τα
υλικά. (Αν το ανακάτεμα σας φαίνεται βαρετό, χρησιμο-

— 14—
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ποιήστε μίξερ ή, αν δεν έχετε, δοκιμάστε να καλοπιάσε-
τε τον μικρό σας αδελφό να το κάνει εκείνος. Πολλές φο-
ρές πιάνει.)

Ρίχνετε τα καρότα και τα καρύδια και τα απλώνετε
ομοιόμορφα στο μείγμα. (Τονίζω τη λέξη «ομοιόμορφα»,
γιατί αλλιώς υπάρχει περίπτωση, όταν κόβετε τα κομμά-
τια, να σας πέσει εσάς ένα μόνο με καρότα, ενώ στον μι-
κρό σας αδελφό ένα με απ’ όλα. Θα ήταν αδικία, έτσι δεν
είναι;)

Μεταφέρετε το μείγμα στο ταψί και το ψήνετε για πε-
ρίπου 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. 

Στο μεταξύ, όσο το κέικ σας είναι στον φούρνο και η
γλυκιά μυρωδιά του σας γαργαλάει τα ρουθούνια, αξιο-
ποιήστε τον χρόνο σας για να φτιάξετε το γλάσο.

Αναμειγνύετε τη ζάχαρη άχνη και το βούτυρο στο μί-
ξερ.  Προσθέτετε το τυρί κρέμα και συνεχίζετε το ανακά-
τεμα για περίπου 5 λεπτά.

Μόλις ψηθεί το κέικ σας, το αφήνετε να κρυώσει και
ύστερα το διακοσμείτε καλύπτοντάς το με το γλάσο. (Αλ-
λιώς, αν βάλετε το γλάσο όσο ακόμα είναι ζεστό το κέικ,
θα φαίνεται σαν κακοχυμένη οδοντόπαστα…)

ΎστεραστράφηκεπροςτονΆγγελο.
«Πάμε;»
«φύγαμε!»
Βγήκανστονδρόμοκαιέμεινεοτροφαντούλης

— 15 —
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κούνελοςναροκανίζειτακαροτάκιατουκαινακοι-
τάζειτοάδειοσαλόνι.Αφούτελείωσεκαιτοκεκάκι
του,χώθηκεβαθύτεραστοκαλάθιμετακουβάριακαι
αποφάσισεναρίξειένανυπνάκοπεριμένοντάςτους
ναεπιστρέψουν.
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