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Η ΜΑΣΈΛΑ της γιαγιάς
Η Πένι είναι 10 χρονών και έχει τρεις μεγάλες επιθυμίες  

(και περίπου ένα εκατομμύριο μικρότερες):

1. Να αποκτήσει έναν σκύλο.

2. Να γίνει ντετέκτιβ και να λύνει αστυνομικές υποθέσεις.

3. Να μην πάει στο πάρτι γενεθλίων της Φλώρας,  
της καυχησιάρας παλιοκατσίκας.

 Τελικά, όχι μόνο η επιθυμία νούμερο 3 δεν εκπληρώνεται,  
αλλά και το πάρτι της Φλώρας είναι τόσο χαζό  

όσο φοβόταν. Τότε όμως εξαφανίζεται το πιο αγαπημένο 
δώρο της Φλώρας: ο Τζάστιν, ο πιο γλυκούλης σκυλάκος 

του κόσμου, και στο καλάθι του υπάρχει μόνο ένα 
απειλητικό σημείωμα. Η Πένι αναλαμβάνει την πρώτη της 

υπόθεση κι έτσι εκπληρώνεται η επιθυμία νούμερο 2.  
Και ίσως και η νούμερο 1...
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ΠΡΟΣ
ΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μουσικές,

ΦΑΣΑΡΙΑ παντού…
ΦΩΝΕΣκαι
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Ποιος; Εγώ, η 

«αθώα» δεκάχρονη 
και νεότερο μέλος 
μιας οικογένειας γκαφατζήδων, ναι, 
αλλά όχι δα και εγκληματιών! 
Υποτίθεται ότι απήγαγα τον πιο γλυκό 
σκυλάκο του κόσμου. Πρέπει να σας πω ότι 
τα σκυλιά τα λατρεύω και δε θα μπορούσα ποτέ 
να τους κάνω κακό. Λατρεύω ακόμα και τη Ρόζι, 

ΜΕ ΥΠΟΨΙΑΖΟΝΤΑΙ. 
Με κατηγορούν ότι είμαι

ΚΛΕΦΤΡΑ

γλυκούλι

, 



το στρουμπουλό
γουρουνάκι
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αυτή τη χοντρομπαλού που 
μοιάζει με γουρουνάκι και 
που όλο κάπου γύρω από 

τον καναπέ της γιαγιάς 
αράζει και χαζεύει τηλεόρα-

ση. Κι ας φοράει γελοίους φιόγκους στο κεφάλι 
(η Ρόζι, έτσι; όχι η γιαγιά), κι ας φταίει αυτή που 
οι γονείς μου δε θέλουν να μου πάρουν σκύλο, 
επειδή και καλά, λένε, έχω ήδη έναν! 
ΧΑ ΧΑ ΧΑ, πολύ αστείο! 
Η Ρόζι όμως δεν είναι δική 
μου, είναι της γιαγιάς. Άσε 
που έχουν πάνω κάτω την 
ίδια ηλικία. Νομίζω πως 
η γιαγιά την έχει από 
τότε που ήταν μικρή. 

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Ο κήπος 
της καυχησιάρας Φλώρας, που τη φωνάζουμε 
Φλο ➪ και ταιριάζει με το σαχλό και το παρ-
τσακλό, χα χα! όπου κρέμονται από παντού γιρ-
λάντες και λαμπιόνια. Και κορδέλες που λένε  

 Χρόνια πολλά, Φλώρα!   ακόμα και στην πισίνα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ       περίπου

ΧΡΟΝΙΑ...

Μια χαρά 
της έκατσε 
της τυχερής!!

ΑΛΛΑ ΣΕ 
ΒΡΕΓΜΕΝΗ 
ΒΕΡΣΙΌΝ!

ΑΛΛΑ
ΠΙΣΩας ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ

στο ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ.



Είναι πάντως ΣΟΥΠΕΡ 
οδοντόβουρτσα!
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Και έχει πεταμένο κάτω παντού χαρτί περιτυλίγματος, 
αφού η Φλώρα άνοιξε τα δώρα σκίζοντάς τα με μανία. 
Εκτός απ’ το δικό μου. Το οποίο άνοιξε με πολύ 
προσεκτικές κινήσεις, ίσα που το ακουμπού-
σε δηλαδή, λες και είχε μέσα κάτι εντελώς 
Α Η Δ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο . Το μόνο που είχε βέβαια 
ήταν μια οδοντόβουρτσα, από αυτές που 
στέλνουν οι αντιπροσωπείες στη μαμά. Σιγά!

Ώρα: Όπως είπαμε – απόγευμα Κυριακής. Μία ώρα 
αφού είχε ξεκινήσει το πάρτι της Φλώρας. Ήταν η 
στιγμή που αναρωτιόμουν αν γίνεται σ’ ένα πάρτι να 
πεθάνεις από βαρεμάρα και πείνα ταυτόχρονα. Την 
ώρα λοιπόν που ρωτούσα την Ίντα, *την κολλητή μου* 
τι πρέπει επιτέλους να κάνει κανείς για να φάει σ’ αυτό 
το χαζοπάρτι, η Φλώρα άρχισε να ουρλιάζει:

Â Η μαμά μου είναι οδοντίατρος.

Στο κάτω κάτω, η οδοντόβουρτσα είχε χρησιμοποιη-
θεί ΜΌΝΌ 1 φορά. Δηλαδή, όλα μια χαρά.



ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ!
ΜΟΥ

ΤΟΝ
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Καλά, εντάξει, 
επέζησε από το σοκ. 
Τσαλαπάτησε βέβαια 
τα σκόρπια χαρτιά 
περιτυλίγματος 
κλαίγοντας και 
στριγκλίζοντας.

Λοιπόν, επειδή... εεεμ, 
η υπόθεση ουσιαστικά 
είχε ήδη ξεκινήσει από 
χτες το απόγευμα. 
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ΘΥΜΑ: 
η Φλώρα

ΥΠΟΠΤΟΣ: 
Εγώ!

Γιατί 
    ΕΓΩ;;;
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