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ΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ

Εικονογράφηση
ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ο Μίμης ο ταχυδρόμος, που είναι και ποιητής  

και μουσικός και ποδηλάτης φοβερός, φτάνει καταϊδρωμένος  

στην πολυκατοικία της οδού Ρωμαίου και Ιουλιέτας 33.  

Μαζί του κουβαλά μια παράξενη βαλίτσα από δέρμα καφετί,  

ούτε μεγάλη αλλά ούτε και μικρή. Ο Μίμης χτυπά όλα τα κουδούνια  

στη σειρά. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατεβαίνουν  

κάτω αναστατωμένοι. Οι καρδιές χτυπούν δυνατά.  

Τι κρύβει η μυστηριώδης βαλίτσα;  

Γιατί είναι τόσο βαριά; 

Σε ποιον ανήκει τελικά;
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Ο Μίμης ο ταχυδρόμος, που είναι και ποιητής και μουσικός 

και ποδηλάτης φοβερός, φτάνει καταϊδρωμένος στην 

πολυκατοικία της οδού Ρωμαίου και Ιουλιέτας 33. Παίρνει τρεις 

βαθιές ανάσες και ντρρριν χτυπά όλα τα κουδούνια στη σειρά. 

Η πολυκατοικία μοιάζει σαν να ’πιασε φωτιά.

Μια βαλίτσα από δέρμα καφετί, ούτε μεγάλη ούτε και μικρή, 

περιμένει πάνω στο δεύτερο σκαλί. Όλοι κατεβαίνουν συγκι-

νημένοι. Οι καρδιές χτυπούν δυνατά. Μα τι συμβαίνει και είναι 

τόσο αναστατωμένοι;



«Είναι δική μου η βαλίτσα αυτή!» 

φωνάζει η κυρία Σόνια. 

«Την αγόρασα από παρισινή αντικερί!

Είναι από δέρμα σπάνιου κροκοδείλου 

που λιαζόταν στην αμμουδιά του Νείλου.

Ζυγίζει είκοσι δυο κιλά και χωράει όλα μου τα καλά!»



Η κυρία Σόνια πλησιάζει, ανοίγει τη βαλίτσα και ουρλιάζει. 

Όπως τότε που είδε ένα μυρμήγκι στο μπάνιο της.

«Καταστροφή! Δεν είναι η βαλίτσα μου αυτή!

Εγώ είχα μέσα ρούχα και χρυσαφικά.

Φορέματα, παπούτσια και διαμαντικά.

Μια βεντάλια μεταξωτή

και μια ομπρέλα για τη βροχή.

Μόνο το βάρος της ταιριάζει.

Σε όλα τα άλλα δεν της μοιάζει!»



από 5 ετών

ΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ

Εικονογράφηση
ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ο Μίμης ο ταχυδρόμος, που είναι και ποιητής  

και μουσικός και ποδηλάτης φοβερός, φτάνει καταϊδρωμένος  

στην πολυκατοικία της οδού Ρωμαίου και Ιουλιέτας 33.  

Μαζί του κουβαλά μια παράξενη βαλίτσα από δέρμα καφετί,  

ούτε μεγάλη αλλά ούτε και μικρή. Ο Μίμης χτυπά όλα τα κουδούνια  

στη σειρά. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατεβαίνουν  

κάτω αναστατωμένοι. Οι καρδιές χτυπούν δυνατά.  

Τι κρύβει η μυστηριώδης βαλίτσα;  

Γιατί είναι τόσο βαριά; 

Σε ποιον ανήκει τελικά;

ISBN:978-618-03-1904-0

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 81904

ΛΙ
ΝΑ

 Μ
ΟΥ

ΣΙ
ΩΝ

Η
H Β

αλ
ίτ

σα
 τη

ς 
Νί

να
ς


