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Η Μιμή η Νευρική είναι ένα κορίτσι με προσωπικότητα! 
Ένα κορίτσι με φιλοδοξίες, όνειρα… και νεύρα. 

Αγωνίζεται για να σώσει τα παρθένα δάση. Ονειρεύεται να γίνει 
γιατρός, για να βοηθάει τα άρρωστα παιδάκια. Αποφασιστική, 
τολμηρή, ανυποχώρητη, η Μιμή δεν έχει συναντήσει ως τώρα 

εμπόδιο αξεπέραστο. Όλα τα ξεπερνάει με την επιμονή, 
την εξυπνάδα και το χιούμορ της. 

Γιατρός έγινε, μυστήρια έλυσε, το μέλλον προέβλεψε,  
στο πανεπιστήμιο πήγε, ακόμα και στα νεύρα της κατάφερε  

να κυριαρχήσει η Μιμή η Νευρική, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν έγινε 
βασίλισσα… Ούτε καν Βασίλισσα της Νύχτας στις Απόκριες.  

Δε φόρεσε ποτέ τιάρα ούτε φουστάνι με φουρό, γενικά η Μιμή  
δεν έχει τίποτα βασιλικό. Μέχρι τώρα! Που φτιάχνοντας το 

οικογενειακό της δέντρο για μια σχολική εργασία ανακαλύπτει  
πως ανήκει σε βασιλική… γενιά. Φυλάξου, Μπάκιγχαμ!  

Έρχεται η Αυτού Νευρικότης η Μιμή!
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Η Μιμή η Νευρική
και το βασιλικό πάρτι

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ  81628

ISBN 978-618-03- 1628-5
Η Μιμή η Νευρική έχει μεταφραστεί σε 26 γλώσσες κι έχει 
πουλήσει πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον 
κόσμο. Έχει σαρώσει τα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας 
και είναι η αγαπημένη παιδιών, γονιών, δασκάλων και 
βιβλιοθηκονόμων σε πολλές χώρες.
Έχει 30.000 επισκέπτες στο www.judymoody.com τον μήνα!
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Αντάξιο βασίλισσας

Η Μιμή είχε γίνει γιατρός, είχε γίνει ντετέ-
κτιβ, είχε γίνει εξωγήινος. Είχε γίνει ακόμα 
και διάσημη όταν η φωτογραφία του αγκώ-
να της μπήκε στην εφημερίδα. 

Όμως αυτή, η Μιμή η Νευρική, δεν 
είχε γίνει ποτέ της βασίλισσα. Ούτε καν 
Βασίλισσα της Ορθογραφίας. Ούτε καν 
Βασίλισσα για μια Μέρα στο «Ινστιτούτο 
Αισθητικής: Βασιλική Περιποίηση Νυ-
χιών», όπως η μαμά και η γιαγιά Λου. Δεν 
είχε δοκιμάσει ποτέ βασιλικό πολτό με-
λισσών ούτε είχε φάει βασιλικό σύκο. Ού-
τε καν σάλτσα με βασιλικό δεν είχε αγγί-
ξει τα μακαρόνια της. 
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Για να πούμε την αλήθεια, η οχτάχρονη 
ζωή της ήταν εντελώς Α-βασίλευτη!

Μέχρι τώρα!
Η Μιμή έφτιαχνε ένα δέντρο για τη 

Μελέτη Περιβάλλοντος. Όχι ένα δέντρο 
με φύλλα. Ούτε με βελανίδια. Ένα οικο-
γενειακό δέντρο! Ένα δέντρο με γιαγιά-
δες και παππούδες και θείες και θείους 
και ξαδέρφια.

Η γιαγιά Λου, για να τη βοηθήσει, της 
είχε φέρει πολλές παλιές φωτογραφίες 
και ένα σωρό χαρτιά: διαγράμματα και 
ημερολόγια και λίστες με ονόματα και 
ημερομηνίες με αρχαία καλλιγραφικά.

– Τι είναι όλα αυτά; ρώτησε η Μιμή.
– Ο παππούς σου ο Τζακ είχε καταγρά-

ψει τη γενιά των Μούντηδων ως τον δέ-
κατο τρίτο προπάππου σου. Το ήξερες 
πως έχεις συγγένεια με τον Μούντη που 
ήταν επιβάτης στον Τιτανικό; 
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Η Μιμή ανασηκώθηκε.
– Εννοείς στο γιγάντιο πλοίο που βυθί-

στηκε; Το είδα στο Βιβλίο των Μεγάλων 
Καταστροφών που έχει ο Στάμος.
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– Ναι, σ’ αυτό. Όταν το πλοίο έπεσε 
πάνω σε παγόβουνο, ο νεαρός κύριος 
Μούντης βοήθησε πολλούς επιβάτες να 
μπουν στις σωστικές λέμβους 12, 14 και 
16 πριν πεθάνει.

– Ουάου, ενθουσιάστηκε η Μιμή. 
– Κι αν πας κι άλλο πίσω στον χρόνο 

από την πλευρά των Μούντηδων και φτά-
σεις στα χρόνια της βασίλισσας της Αγ-
γλίας, της Ελισάβετ της Α΄, θα δεις πως 
έχεις έναν Βρετανό ξάδερφο. Το όνομα 
Μούντη σημαίνει γενναίος και αυτός ο τύ-
πος ήταν γνωστός για τη γενναιότητά 
του. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε, είχε σώσει 
έναν κρατούμενο από τον Πύργο του 
Λονδίνου. 

– Τον Πύργο του Λονδίνου; ρώτησε η 
Μιμή. Εννοείς το κάστρο όπου φυλάνε τα 
πολύτιμα πετράδια του στέμματος; 

– Ναι, αλλά παλιά ήταν φυλακή.
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– Δηλαδή ο ξάδερφός μου έσωσε κά-
ποιον από τον Πύργο του Λονδίνου; ανα-
φώνησε μην πιστεύοντας στ’ αυτιά της. 
Μπορεί να έσωσε μια πριγκίπισσα! Κι αν 
ήταν ο ίδιος πρίγκιπας;  Αυτό σημαίνει 
πως είχε συγγένεια με τη βασίλισσα. Άρα 
ο ξάδερφός μου ήταν από βασιλική γενιά!

Η Μιμή έπεσε από την καρέκλα της. 
Καλά, αυτό κι αν ήταν είδηση. ΠΡΩΤΗ 
είδηση. Είχε βασιλικό αίμα. Αυτή, η Μιμή 
η Νευρική, ίσως-μάλλον-μπορεί να είχε 
συγγένεια με μια βασίλισσα.

ΤΡΕΛΟ!
Πού να το ’λεγε στην Τόρι! Στη φιλε-

νάδα της μέσω αλληλογραφίας που ζούσε 
στο Λονδίνο. Της Αγγλίας, φυσικά! Εκεί 
δηλαδή που ζούσε η ίδια η βασίλισσα! Η 
Τόρι ήξερε τα πάντα για τη βασίλισσα της 
Αγγλίας. Ήταν σχεδόν σίγουρο πως είχε 
πάει για τσάι στο σπίτι της βασίλισσας. 
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Στο παλάτι δηλαδή.
Και μιας και το ’φερε η κουβέντα, η 

γιαγιά Λου πήγε να βράσει νερό για τσάι, 
ενώ η Μιμή έτρεξε να γράψει στην Τόρι 
το ίδιο δευτερόλεπτο. Όρμησε πάνω και 
βούτηξε το μολύβι Φατσούλα. 

Αγαπητή Τόρι,

ΓουΝουΜπου. Για να μπω κατευθείαν 
στο ψητό: Μόλις έμαθα ότι έχω συγγένεια 
με τη βασίλισσα! Ίσως τώρα καταφέρω 
επιτέλους να διασχίσω τον ωκεανό και 
να έρθω ως εκεί για να κάνω μια βόλτα 
στον τεράστιο τροχό, στο Μάτι του 
Λονδίνου. Τι μπορείς να δεις από τόσο ψηλά; 
Το Μπιγκ Μπεν; Τη γέφυρα του Λονδίνου; Το 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ – το σπίτι της 
βασίλισσας; Βάζω στοίχημα πως μπορείς να 
δεις όλη την πόλη, ακόμα και τη βασιλική 
μπουγάδα απλωμένη σ’ ένα σκοινί 
πίσω απ’ το παλάτι. Χα, χα.

Γράψε μου σύντομα βασιλικά 
νέα! Σ’ ευχαριστώ!

BFF. Φίλες για πάντα.
Μιμή Νευρική
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Τσιμπήθηκε. Δεν ένιωθε διαφορετική. 
Ήταν η παλιά Μιμή. 

Μήπως αν έβαζε πάνω της κάτι σε πορ-
φύρα;

Οι βασίλισσες φορούσαν ρούχα σε πορ-
φυρό χρώμα, που ήταν βαθυκόκκινο, σχε-
δόν μοβ. Και στη Μιμή άρεσαν τα πάντα 
σε μοβ. Είχε μια μοβ καλτσο-μαϊμού, ένα 
μοβ δαχτυλίδι διάθεσης και ένα μοβ σχοι-
νάκι. 

Ένας ολόκληρος τοίχος στο δωμάτιό 
της ήταν βαμμένος μοβ. 

– Το μοβ είναι το βασιλικό χρώμα, Πο-
ντίκω, είπε η Μιμή στη γάτα της. Σ’ αγα-
πώ, σ’ αγαπώ, πού με βάζεις; Σ’ έναν πύργο 
ψηλό να διατάζεις!

Αφράτεψε ένα μοβ μαξιλάρι.
– Έλα να κάτσεις εδώ, Ποντίκω. Είσαι 

πλέον μια βασιλική γάτα. Για σκέψου το: 
το ότι εγώ έχω συγγένεια με τη βασίλισσα 
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είναι σαν εσύ να έχεις συγγένεια… με μια 
λιονταρίνα.

Η Ποντίκω χώθηκε κάτω απ’ το χαλί.
 – Ποντίκω, σε χρίζω Βασιλικό Κυνηγό 

Ποντικιών. 
Η Μιμή άρπαξε το μοβ μπουρνούζι της 

πίσω από την πόρτα και το έριξε στους 
ώμους της σαν κάπα! Μια σωστή βασίλισ-
σα χρειαζόταν και μια πινελιά μοβ χρώ-
ματος στα μαλλιά της. Έτσι λοιπόν ψέ-
κασε μια τούφα της με σπρέι, βάφοντάς 
τη στο μοβ των ζόμπι. 

ΒΑ-ΣΙ-ΛΙΚΟ!   
Ύστερα ξέθαψε απ’ την ντουλάπα της 

ένα παλιό χαρτονένιο στέμμα από το Πα-
λάτι της Πίτσας. Δεν είχε παρά να του 
κολλήσει μερικά πετράδια και θα έλαμπε. 
Πέρασε στον λαιμό της ένα καραμελοκο-
λιέ – σαν από αληθινά μαργαριτάρια. 
Τσομπ! Και κατέβασε μια μοβ καραμέλα. 



Μετά πήρε στα χέρια της τον «Χάρα-
κα των Διάσημων Γυναικών που χάραξαν 
Ιστορία»: Κλεοπάτρα, βασίλισσα της 
Αιγύπτου. Αμίνα, βασίλισσα του Ζαζάου. 
Λιλιουοκαλάνι, βασίλισσα της Χαβάης... 
Βασίλισσες, βασίλισσες κι άλλες βασί-
λισσες. Όχι απλώς πριγκίπισσες. Αυτο-
κράτειρες της Κίνας. Βασίλισσες της 
Αγγλίας. Που μπορεί και να ήταν συγγε-
νείς του προ-προ-προ-προ-
προ-προ-προ-προ-προ-
προ-προ-προ-προ πάπ-
που της. Του δεκα-
τρείς φορές προ!



Αυτή, η Μιμή η Νευρική, φαντάστηκε 
ότι καταλάμβανε μια θέση σ’ αυτό τον χά-
ρακα. Έγραψε λοιπόν το όνομά της, Μι-
μή η Μεγάλη, πλάι στην Αικατερίνη τη 
Μεγάλη, στην Ισαβέλλα της Ισπανίας και 
στη Νεφερτίτη. Κάνε άκρη, Ελισάβετ! 
Κάνε χώρο για τη Μιμή τη Νευρική, τη 
Ν.Β.Ε., τη Νεότερη Βασίλισσα όλων των 
Εποχών. Για μια στιγμή όμως. Η Μαρία 
Στιούαρτ, η βασίλισσα της Σκοτίας, είχε 
τον τίτλο από έξι ημερών. Ο «Χάρακας 
των Διάσημων Γυναικών» δεν μπορεί να 
έλεγε ψέματα. 

Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα των μω-
ρών. 

Παρ’ όλα αυτά. 
Η Μιμή στάθηκε στητή. Σήκωσε το 

κεφάλι της. Φόρεσε το χαρτονένιο στέμ-



μα πάνω στο οποίο έλαμπαν τα κολλημέ-
να πετράδια και κράτησε τον «Χάρακα 
των Διάσημων Γυναικών» σαν να ήταν 
σκήπτρο. Κι ύστερα άρχισε τις πρόβες 
για να μάθει να διασχίζει το δωμάτιο βα-
σιλικά…

Έκατσε στον θρόνο της (δηλαδή στο 
περβάζι του παραθύρου) στον Βασιλικό 
Οίκο των Μούντηδων. Έγειρε πίσω, 
έκλεισε τα μάτια και έγινε βασίλισσα.

Αυτή, η Μιμή η Νευρική, η βασίλισσα 
της Μουντοχώρας, ζούσε σ’ ένα κάστρο 
με εβδομήντα οχτώ μπάνια που είχαν μπα-
νιέρες σε σχήμα κύκνου, με επτά χιλιάδες 
διάσημους πίνακες στους τοίχους, με σι-
νεμά και δικό του μηχάνημα παραγωγής 
χρημάτων. Και το σημαντικότερο: με τα 
πετράδια του στέμματος. Κολυμπούσε 



24

στη βασιλική πισίνα όλη μέρα και έπαιζε 
με τα βασιλικά σκυλιά και έκανε ρόδες 
στους κήπους του παλατιού όπου κυλού-
σαν αδιάκοπα σιντριβάνια σοκολάτας. 

Ήταν σε διάθεση πορφυρή, βρετανική, 
βασιλική!

Δεν κρατιόταν να τα πει στον δάσκαλό 
της, τον κύριο Τοντ! Θα έφτιαχνε το κα-
λύτερο οικογενειακό δέντρο στην ιστορία 
του Γ3. Ήταν σίγουρο και απολύτως βέ-
βαιο. 
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