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Γιούπι! Η Πένι και η παρέα της πάνε Λονδίνο. 
Χάρη στη γιαγιά βέβαια, που κέρδισε ένα ταξίδι για πέντε 
άτομα. Όμως, δεν έχουν φτάσει καλά καλά και το χρυσό 

περιδέραιο της γιαγιάς εξαφανίζεται. Kαι το ’λεγε συνέχεια 
η Έμιλι, η ξεναγός, ότι πρέπει να προσέχουν πολύ  

τους pickpockets, τους πορτοφολάδες δηλαδή.  
Άσε που αυτή δεν είναι και η μοναδική κλοπή.  

Όλα δείχνουν ότι έχουν να κάνουν με επαγγελματία. 
Ευτυχώς που οι ντετέκτιβ είναι όλες εδώ. Το κυνήγι  
του δράστη οδηγεί την Πένι και τις φιλενάδες της  

σε κάθε γωνιά της πόλης...
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Που αρχικά δεν την ενδιαφέρει καθόλου. 

Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΒΡΑΒΕΙΟ.

YEAH!
Ευτυχώς που είμαστε κι εμείς εδώ. 

ΝΤΙΝΓΚΝΤΟΝΓΚΝΤΙΝΓΚΝΤΟΝΓΚΝΤΙΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα που ήμουν στη γιαγιά με τη Φλώρα, τη Μαρί 
και την Ίντα, συνέβη κάτι ΣΟΥΠΕΡ συναρπαστικό! 
Όχι αμέσως όμως. Πρώτα βοηθήσαμε τη γιαγιά μου 
*κυρίως η Ίντα δηλαδή* να φάμε όλο της το κέικ, 
μην τυχόν και χαλάσει. 
Ψίχουλο δεν έμεινε, είπε η γιαγιά. 

Η Ρόζι, η σκυλίτσα της γιαγιάς, ήταν αρα-
χτή πάνω στο χαλί, ενώ ο Τζάστιν με τη 
Μάιλι πήδαγαν από πάνω της χρησιμοποιώντας 
την ως εμπόδιο για εξάσκηση, ίσα ίσα για να 
χαλάσουν την όμορφη παρέα μας. Η γιαγιά πήγε 

να ανοίξει την τηλεόραση, για να δει το 
Αγρότης μόνος ψάχνει, όταν χτύπη-
σε το κουδούνι. Τρεις φορές. 

Είχε δεν είχε          ώρα που το ’χε φτιάξει! 
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*  Το συστημένο είναι ένα γράμμα το 

οποίο, για να το πάρεις στα χέρια σου, 

πρέπει να συστηθείς. Εντάξει, μη σε 

πιάσει και η πολυλογία, η υπογραφή 

σου μόνο φτάνει.

Η γιαγιά μου σφύζει από υγεία. 

Η γιαγιά είπε ότι πρέπει να είναι ο ταχυδρόμος. 
Χτυπάει πάντα το κουδούνι έτσι νευρικά, επειδή 
νομίζει ότι είναι κουφή. Κάθε άλλο. 

Το γράμμα 
ήταν από την 
αγαπημένη 
εφημερίδα 
της γιαγιάς. 
Η γιαγιά λύνει 
πάντα το σταυρόλεξο που έχει μέσα και τους το 
στέλνει, αφού όλο και κάτι μπορεί να κερδίσει: 
μηχανή του καφέ, ατμοσίδερο, εισιτήρια για το 
σινεμά, τσιμπίδες για την ψησταριά και τέτοια. Κι ας 
μην είχε ποτέ η ίδια ψησταριά. Την τσιμπίδα όμως 
ήθελε παρ’ όλα αυτά να την κερδίσει. 

Ο ταχυδρόμος 
τής έδωσε ένα 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ.*

χρ
ατ

ς  
  

  χ
ρα

τς
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To γράμμα έγραφε:

ΤΑ  ΝΕΑΤΟΥ  ΣΝΟΥΚΕΝΤΟΡΦ
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ω Ν

Αγαπητή κυρία Τράουντι Πέπερ,

σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας

στον διαγωνισμό μας. Είστε η τυχερή νικήτρια

του πρώτου βραβείου: ένα ταξίδι στο Λονδίνο

για 5 άτομα!

Περιπλανηθείτε στις όχθες του Τάμεση,

επισκεφθείτε τον Πύργο του Λονδίνου και το Παλάτι

του Μπάκιγχαμ, μπείτε στο διώροφο λεωφορείο για

να ξεναγηθείτε στην πόλη και απολαύστε όσα fish & chips

τραβάει η όρεξή σας!

Το πολυτελές πούλμαν του ταξιδιωτικού πρακτορείου Μ
έγερ

θα σας μεταφέρει στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο, όπου

μπορείτε να... μπλα μπλα μπλα...
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*  Τα αρθριτικά είναι κάτι ενοχλητικά αόρατα αρρωστοαποτέτοια που έχουν πάντα οι μεγάλοι άνθρωποι και τους σπάνε τα νεύρα.

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ!!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

Η Ίντα ήθελε αμέσως να μάθει τι ήταν ακριβώς αυτά 
τα FISH AND CHIPS, η γιαγιά όμως ήταν 
ακόμη υπό το σοκ. Όταν συνήλθε λίγο, είπε ότι θα 
προτιμούσε πάντως να είχε κερδίσει το ατμοσίδερο. 
Κι ότι δεν της αρέσει καθόλου να τρώει ψάρι με 
τηγανητές πατάτες, γιατί στην Αγγλία το σερβίρουν 
πάντα με ξίδι. Και στο τέλος είπε ότι δεν έχει και 
με ποιον να πάει, αφού όλες της οι φίλες έχουν 
τα αρθριτικά τους.* 



Η Γκούντρουν έχει την καρδιά της και 
πρέπει να αποφεύγει τις συγκινήσεις. 
Γιατί αυτό θα πάθαινε συνέχεια στο 
Λονδίνο, υποστήριζε η γιαγιά, αφού το 
Λονδίνο είναι τόσο συναρπαστικό. 

  Η Ελφρίντε έχει ευαίσθητο 
στομάχι και δεν αντέχει το αγγλικό 

φαγητό. Η γιαγιά όμως πιστεύει ότι η 
Ελφρίντε είναι στριμμένο άντερο και 

μάλιστα εδώ και 78 χρόνια. 

Η Βίλμα έχει κάτι κάλλους μεγάλους σαν καρύδια και 
δεν μπορεί να περπατάει πολύ. Θα μπορούσε βέβαια, 
λέει η γιαγιά, αν φορούσε κανένα σωστό 
παπούτσι, αλλά αυτά δεν της αρέσουν 
της Βίλμας. Λατρεύει τα ψηλοτάκουνα. 

Η Ροζαμούντε είναι 
παντελώς αφηρημένη και ξεχνάει 
συνέχεια τα πάντα, θα χανόταν 
σίγουρα στο Λονδίνο. Αν τα 
κατάφερνε φυσικά να φτάσει μέχρι 

εκεί, είπε η γιαγιά. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ:
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Τη σκυλίτσα 

της 

τη Ρόζι;

Τον 
ταχυδρόμο;

Τον 
οδοντίατρό 

της;

Την 
κομμώτριά 

της;

Χμ. Αυτό ήταν βέβαια ΤΟΣΟ ΚΡΙΜΑ! 
Κι επειδή η γιαγιά δεν υπήρχε περίπτωση να πάει 
μόνη της, κάτσαμε να σκεφτούμε ποιον θα μπορούσε 

να πάρει μαζί της.

ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΜΩΣ Η ΙΝΤΑ ΕΙΠΕ: 

      Λοιπόν, το δικό μου το στομάχι είναι απολύτως 
ανθεκτικό στο ξίδι. 

Κι εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τίποτα και 
έχω και καλό προσανατολισμό.

ΚΙ ΕΓΩ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΙΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ, 
           ΕΧΩ ΚΑΡΔΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΑ! 

Κ ι  ε γώ  σ ι χ α ί ν ο μ α ι 
   τ α  ψη λ ο τ ά κ ο υ ν α  κ α ι  μ π ο ρώ 
       ν α  π ε ρ π α τ άω  ώρ ε ς  μ ε  τ ’  α θ λη τ ι κ ά  μ ο υ .



ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΛΥΣΗ! ΝΑ ΠΑΜΕ 
ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ! ΥΕΑΗ! 

Ù  Εκεί πέρα μιλάνε όλοι ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΛΑ αγγλικά. Πόσο 

αξιοζήλευτο!

Ù  Έχουν αληθινούς βασιλιάδες και πρίγκιπες και τέτοια. 

Με κορόνες κι απ’ όλα! Τι εβγεν εβγαιν ευγαιν 

αριστοκρατικό!

Ù  Εκεί υπάρχουν κόκκινα διώροφα λεωφορεία και μαύρα 

ταξί βίντατζ. Πόσο κουλ!

Ù  Εκεί βρίσκεται και ο Πύργος του Λονδίνου. Ένα παλιό 

κάστρο στο οποίο στο παρελθόν φυλάκιζαν τον κόσμο. 

Σήμερα φιλοξενεί τα κοσμήματα 
 του Στέμματος.* Πόσο πολύτιμο!

Ù Από το Λονδίνο είναι και ο Πάντινγκτον, 

 το αρκουδάκι. Τι γλυκό!

Ù  Εκεί μπορεί να δει κανείς και κέρινα ομοιώματα 

διασημοτήτων. Τι ενδιαφέρον! (Ίσως δούμε και 

κανένα δικό μας; Χο χο.)

Από τον ενθουσιασμό μας αρχίσαμε να χοροπηδάμε 
σαν παλαβές στο δωμάτιο, τόσο που η Ρόζι σύρθηκε 
ενοχλημένη κάτω από τον καναπέ. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΙΝΑΙ

ΤΟΣΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!
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*  Τα κοσμήματα του Στέμματος είναι οι θησαυροί της 
βασιλικής οικογένειας, φουλ στα διαμάντια. Όταν 
κάποιος γίνεται βασιλιάς, μπορεί να τα φορέσει όλα 
αυτά στο κεφάλι του. Μετά όμως πρέπει να τα επι-
στρέψει. Τι άδικο! Τι νόημα έχει τότε να γίνεις βασι-
λιάς;

Ποοοο, ήταν ανάγκη αυτό τώρα;

Η γιαγιά όμως είπε ότι, για να πάμε μαζί 
της στο Λονδίνο, πρέπει πρώτα να 
ρωτήσει τους γονείς μας. 

Αφού το σκεφτήκαμε 
λίγο, είπαμε να 
πάρει πρώτα τους 
γονείς της Φλώρας 
τηλέφωνο. Τους έχουμε αυτούς, τους παίζουμε στα 
δάχτυλα. Και όταν μετά πάρουμε τους δικούς μου 
γονείς, μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς της Φλώρας 
την αφήνουν να πάει. Χι χι. Και στους γονείς της 
Ίντας θα πούμε ότι σχεδόν όλοι οι άλλοι γονείς 
έχουν πει ναι. Χα χα. Και στους γονείς της Μαρί

Ουάαα!

ΚΟΡΟΝΑ μου!
Θέλω την

Κι όμως, η γιαγιά είναι πολύ μεγαλύτερη  από τους 
γονείς μας, οπότε αυτοί είναι που πρέπει να την ακούνε!

3 μέρες 
κατ’ οίκον περιορισμό!
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ΜΙΛΑΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ  
    ΠΑΝΕΞΥΠΝΕΣ!

ΜΟΥΑΧΑΧΑΧΑ!

θα πούμε ότι ΟΛΟΙ οι γονείς εκτός της Μαρί έχουν 
ήδη πει ναι. Μουαχαχά! 

Οι γονείς της Φλώρας είπαν αμέσως ότι 
ήταν έξοχη ιδέα. Τι λέμε τόση ώρα!
Η μαμά της μάλιστα είπε ότι θα ’ρχόταν 
ευχαρίστως κι εκείνη μαζί, για να κάνει τα 
ψώνια της στα μαγαζιά του Λονδίνου. Αυτό 
είναι άλλωστε το χόμπι της. Δυστυχώς, λέει 
ο μπαμπάς της Φλώρας. Και ότι η γιαγιά 
πρέπει να πάει οπωσδήποτε σ’ ένα 
πολυκατάστημα ονόματι HARRODS, όπου 

πάνε και ψωνίζουν οι κλασάτες Αγγλίδες κυρίες. 
 
Μετά πήραμε τηλέφωνο τους γονείς μου. Η μαμά 
βρήκε καταπληκτική την ιδέα της γιαγιάς να κάνει 
μαζί μας διακοπές . Ο αδελφός μου όμως 
κόντεψε να σκάσει από τη ζήλια του. 
Μούγκρισε δε στο τηλέφωνο ότι κι εκείνος 
θέλει να πάει στο Λονδίνο, αλλά η μαμά 
τού απάντησε ότι τον έχει ήδη γράψει 
στο φροντιστήριο να κάνει αγγλικά τις 
διακοπές του Πάσχα και ότι είναι 
σχεδόν το ίδιο πράγμα. 
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΟ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ. ΛΟΓΙΚΟ!

Η μαμά της Ίντας δεν είχε καμία 
αντίρρηση, απλώς αναστέναξε: «Μπορεί 
οι Άγγλοι να καταφέρουν ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ σ’ αυτή τη ζωή να κάνουν 
την κόρη μου να χορτάσει».

Οι γονείς της Μαρί στην 
αρχή δεν ήθελαν, αλλά όταν 

τους είπαμε ότι ΟΛΟΙ 
οι άλλοι γονείς είχαν συμφωνήσει 
(χε χε, τέλειο το σχέδιό μας!), τελικά 
την άφησαν κι εκείνη. Και είπαν ότι ελ-
πίζουν τα αγγλικά της Μαρί να γίνουν εκεί 
ακόμα πιο τέλεια. 

Η Ίντα και η Φλώρα μού ψιθύρισαν στ’ αυτί ότι 
εμείς οι τρεις ήμασταν τρομερά κωλόφαρδες. Μιας 
και δεν ξέραμε σχεδόν καθόλου αγγλικά, κανείς δεν 
μπορούσε να έχει την απαίτηση να γίνουν τα αγγλικά 
μας ακόμα πιο τέλεια. 

Ποπό, η Ίντα γίνεται σιγά σιγά 
φυλλόσοφος φυλόσοφος φιλόσωφος 

$ κάποιος τελοσπάντων που σκέφτεται 
πολύ και έχει ενδιαφέροντα πράγματα 
στο κεφάλι του. 
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ’ΡΘΟΥΜΕ
 ΣΤΟΝ ΤΡΥΓΟ! 

μούγκρισε το μαγνητόφωνό μου. Όχου! 
Παρ’ όλα αυτά νομίζω ότι θα το πάρω μαζί μου 
στο Λονδίνο. Δεν ξέρεις ποτέ. 

Σύν τ ομα θα  δ ο ύμε  τον  Π ΥΡΓΟ!

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ
 ’ΧΕ, ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ 

ΟΛΕΣ ΜΑΣ! Κι αυτό ήταν 
καταπληκτικό!

Κάθισα και σκέφτηκα τι άλλο έπρεπε να πάρουμε μαζί 
και τότε μ’ έλουσε ξαφνικά ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ. 
Γιατί υπήρχε κάτι που ΔΕΝ μπορούσαμε να πάρουμε 
μαζί μας στο Λονδίνο...

...τη

Τζάστιν!
και τον
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Τι θα κάνουμε αν στο Λονδίνο έρθουμε 
αντιμέτωπες με Άγγλους εγκληματίες;

Παραλίγο να βάλω τα κλάματα. 

Χωρίς λαγωνικά, δεν έχουμε καμία ελπίδα. 

Η Μαρί όμως είπε ότι ο θείος της ο Μπερντ παίρνει 
πάντα μαζί του τον σκύλο του τον Όττο όταν πάει 
στην Αγγλία και, αν ο Όττο μπορεί να πάει, 
γιατί όχι η Μάιλι και ο Τζάστιν; Πήρε λοιπόν 
αμέσως τον θείο της τηλέφωνο και όντως έτσι ήταν. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγάλεις ένα 
σκυλοδιαβατήριο. 

ΝΑ ΠΑΡΕΙ!$
Η Ρόζι ευτυχώς δεν ήθελε ούτως ή άλλως να έρθει μαζί. 
Το φυσικό της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι ο ΚΑΝΑΠΕΣ, 

λέει η γιαγιά .
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Όνομα: Τζάστιν

Είδος: Σκύλος

Ημερομηνία γέννησης: 5.5.2014

Ράτσα: Άγρια διασταύρωση

Χρώμα: Άσπρο-καφέ

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Τρελά γλυκούλης!

ΓΙΟΥΠΙ! ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΟΥ ’ΡΧΟΜΑΣΤΕ!

Η ξεναγός μας ήταν τρομερά 
φιλική και καλωσόριζε τον κόσμο 
που ανέβαινε στο πούλμαν με μια 

ζεστή αγκαλιά. 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ / PET PASSPORT

Και κάπως έτσι δύο εβδομάδες αργότερα 
επιβιβαστήκαμε με τη γιαγιά, τις βαλίτσες και τα 
λαγωνικά μας στο πούλμαν του ταξιδιωτικού 
γραφείου Μέγερ. 

Γεια σας, 
είμαι η Έμιλι.



Οι επιβάτες του πούλμαν ήταν κάποιοι ηλικιωμένοι, 
κάποιοι μεσήλικες και μερικά παιδιά. Κέρδισαν άρα-
γε όλοι τους σε κάποιον διαγωνισμό; 
Ένα αγόρι καθόταν με τους γονείς του ακριβώς από 
πίσω μας. 

ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ  ΠΑΤΡ ΙΚ , ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΜΑΘΑΜΕ ΑΜΕΣΩΣ, ΑΦΟΥ Η ΜΑΜΑ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

Πάτρικ, θες ένα υγιεινό σνακ;

Πάτρικ, κάτσε ήσυχος σε παρακαλώ!

Πάτρικ, γιατί δεν έφαγες όλη την 
πουτίγκα σου; Είναι από σόγια!

Ο ΠΑΤΡΙΚ Ο ΠΟΥΤΙΓΚΑΣ!
ΜΠΟΥΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!
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*  Τζέντλεμαν είναι ένας καθωσπρέπει κλασάτος 

κύριος με σικάτα ρούχα, εξυπηρετικός και 

ευγενικός, που σου ανοίγει την πόρτα να 

περάσεις, κουβαλάει τις βαλίτσες των γιαγιάδων 

και δε ρεύεται ποτέ δυνατά.

Κι ενώ είχαμε αράξει άνετα στις θέσεις μας, ένας 
παράξενος ηλικιωμένος κύριος με γυαλιά ήρθε και 
μας ρώτησε αν ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε 
στο Λονδίνο. Είπαμε ΝΑΙ. Κι εκείνος 
απάντησε ότι θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 
δεκατέσσερα!

Μας ήρθε αμέσως μια μικρή ζαλάδα . Κι αν ίσχυε 
κάτι τέτοιο; Αλλά η γιαγιά είπε, σαχλαμάρες, και ότι 
καλύτερα ο κύριος να βάλει τη βαλίτσα της στο δίχτυ 
για τις αποσκευές, όπως θα έκανε ένας πραγματικός 
ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ.*

Γιατί μέσα στηΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ

O παραμονεύει συνέχεια

        το ΕΓΚΛΗΜΑ!
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ΞΕΡΩ ΒΙΟΛΙ, ΕΙΜΑΙ 
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΗΞΕΝΜΠΕΡΓΚ. 

Ο κύριος σήκωσε ΑΜΕΣΩΣ τη βαλίτσα της 
γιαγιάς, μάλλον θέλοντας να δείξει ότι ήταν ένας 
αληθινός ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ. 

Και τότε μούγκρισε το μαγνητόφωνό μου, 
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ:

Ποπό! Όλοι στο πούλμαν γύρισαν προς το μέρος μας. 
ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟ!
Και ο Πάτρικ ο πουτίγκας γελούσε δυνατά πίσω μας. 

Ευχαριστώ πολύ. Επί τη ευκαιρία, 
είμαι η κυρία Πέπερ. 

Χαίρω πολύ. Είμαι 
   ο καθηγητής  
       Φρίτσενμπεργκ. 
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Γιούπι! Η Πένι και η παρέα της πάνε Λονδίνο. 
Χάρη στη γιαγιά βέβαια, που κέρδισε ένα ταξίδι για πέντε 
άτομα. Όμως, δεν έχουν φτάσει καλά καλά και το χρυσό 

περιδέραιο της γιαγιάς εξαφανίζεται. Kαι το ’λεγε συνέχεια 
η Έμιλι, η ξεναγός, ότι πρέπει να προσέχουν πολύ  

τους pickpockets, τους πορτοφολάδες δηλαδή.  
Άσε που αυτή δεν είναι και η μοναδική κλοπή.  

Όλα δείχνουν ότι έχουν να κάνουν με επαγγελματία. 
Ευτυχώς που οι ντετέκτιβ είναι όλες εδώ. Το κυνήγι  
του δράστη οδηγεί την Πένι και τις φιλενάδες της  

σε κάθε γωνιά της πόλης...
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