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Η Πένι και η ντετεκτιβοπαρέα της είναι κατενθουσιασμένες:  
η αγαπημένη τους δασκάλα, η κυρία Βάινερλαϊν, 
παντρεύεται επιτέλους τον επιστάτη του σχολείου,  

τον κύριο Όρτελ. Χρειάζονται λοιπόν ένα σπουδαίο δώρο. 
Ποτηράκι για οδοντόβουρτσες; Παντόφλες; Στολή 

κατάδυσης; Η Πένι, η Ίντα, η Μαρί και η Φλώρα σπάνε  
το κεφάλι τους και βρίσκουν επιτέλους μια καταπληκτική 

ιδέα: να φτιάξουν και να διακοσμήσουν τη γαμήλια τούρτα, 
με τη βοήθεια ενός Γάλλου ζαχαροπλάστη. Το τέλειο δώρο 

και η απόλυτη έκπληξη! Όλα μοιάζουν πανέτοιμα για  
τη μεγάλη μέρα. Να όμως που η τούρτα εξαφανίζεται...

KΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
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ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΑ 

ΝΕΑ.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΣ! 

(Δύσκολο πράγμα όμως να βρεις δώρο.)

Θα θέλαμε πολύ να γιορτάσουμε 

με όλους εσάς αυτή την ξεχωριστή ημέρα. 

Ο γάμος μας θα λάβει χώρα στην εκκλησία 

Μαρίενκιρχε στο Σνούκεντορφ. 

Θα ακολουθήσει πάρτι στο εστιατόριο

               Φλαμουριά στ

    Χέρι με χέρ

Π α ν τ ρ ε υ ό μ α σ τ ε !
2 5  Μ α ΐ ο υ

Αυτή 
η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
κρεμόταν 
σήμερα 
το πρωί 
στην τάξη μας!

Μάρμαρο, πέτρα, σίδερο, ραγίζει, δε βαστάει,

μα η αγάπη μας είναι γερή και στον καιρό κρατάει. 

Και είμαστε ΟΛΟΙ καλεσμένοι!!
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Χε χε χε. Αμάν, βρε Ίντα... 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΡΤΕΛ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ!!

Η Μπέλα και η Άννα-Λένα άρχισαν ΑΜΕΣΩΣ να τσι-
ρίζουν και να ουρλιάζουν πολύ . Στην αρχή 
νομίζαμε ότι τους είχε μπει καμιά ΣΦΗΚΑ μέσα στην 
μπλούζα, αλλά ήταν απλώς απ’ τον ενθουσιασμό 
τους. Βλέπεις, παρακολουθούν την εκπομπή 
Ο γάμος των ονείρων μου, γιατί θέλουν να 
παίξουν κι αυτές όταν γίνουν δεκαοχτώ. Η Ίντα λέει 
ότι αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, αφού θα πρέπει 
πρώτα να βρεθούν δύο ΤΥΦΛΟΙ που να δεχτούν 
να τις παντρευτούν. 
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Μήνας του μέλιτος στο ανατριχιαστικό κάστρο, 

πολύ ρομαντικό! 

Πέρα απ’ αυτό, ΟΛΟΙ στην ΤΑΞΗ χαρήκαμε, 
γιατί αυτός ο γάμος θα είναι 

Αυτό το είχαμε μάθει τυχαία, γιατί η κυρία Βάινερλαϊν 
και ο αγαπητικός μέλλων σύζυγός της 
κύριος ΌΡΤΕΛ ήθελαν στην αρχή να παντρευτούν 
στο  . Στην Αίθουσα 
των Ιπποτών. Εκεί που είχαμε πάει εκδρομή με το 
σχολείο. Όμως η Αίθουσα των Ιπποτών ήταν πολύ 

μικρή για όλους αυτούς τους καλεσμένους. Κρίμα, 
γιατί θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε καμιά 
τρομακτική ατραξιόν στο κάστρο, όπως για 

παράδειγμα να ντυθούμε νύφες-ζόμπι. 
Τελικά θα παντρευτούν στην πόλη μας και 
θα πάνε μόνο για μήνα του μέλιτος στο 

 
.

Η ΦΛΩΡΑ είπε ότι, όταν παντρευτεί, θα πάει μήνα 
του μέλιτος στη Χαβάη. 
Η ΙΝΤΑ, ότι εκείνη θα πάει μήνα του μέλιτος στον 
μεγάλο φούρνο. (Σίγουρα θα κάτσει στην κυριολεξία 
ένα μήνα εκεί πέρα.)
Ενώ η ΜΑΡΙ δε θα παντρευτεί, λέει, προτιμάει να 
πάρει άλογο. 



ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: 

Κι ΕΓΩ είπα ότι θα παντρευτώ κάποιον 
μονάχα αν είναι κι αυτός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ. 
Και στον δικό μας μήνα του μέλιτος 
δε θα καθόμαστε απλά έτσι μες 
στα μέλια, αλλά θα εξιχνιάζουμε 
μαζί υποθέσεις! 

Μετά την πρώτη ώρα, η κυρία Βάινερλαϊν μας παρα-
κάλεσε, εμάς τις ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ, να μείνουμε λίγο 
παραπάνω. Έπειτα είπε με μυστηριώδες χαμόγελο 
ότι μας έχει μια έκπληξη. Μας έπιασε τρομερή 
νευρικότητα από την ανυπομονησία. Και τότε μας 
ρώτησε εάν θα θέλαμε οι τέσσερίς μας να είμαστε 
παρανυφάκια στον γάμο της. 

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ!! 

Γ ΙΟΥΧΟΥ !
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«Θα έχετε όμορφα στεφ
άνια στο κεφάλι».

ΘΑ ΠΕΦΤΕΤΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΧΑΪΒΑΝΙΑ 

ΣΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ!

Αμάν αυτό το μαγνητόφωνο! 
Να φροντίσω στον γάμο να είναι 
οπωσδήποτε κλειστό. 

Αρχίσαμε να τσιρίζουμε και να κραυγάζουμε 
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ από ευτυχία. Να πω 
την αλήθεια, ακουγόμασταν λίγο σχεδόν 
όπως η Μπέλα και η Άννα-Λένα πριν. Γλουπ...
Η κυρία Βάινερλαϊν τρελάθηκε απ’ τη χαρά 
της που ενθουσιαστήκαμε τόσο πολύ και 
μετά μας έδειξε μια φωτογραφία 
με τα φορέματα που είχε βρει 
για τις παράνυφες. Τα φορέματα έμοιαζαν 
λίγο με τις κουρτίνες της γιαγιάς μου, 
απλώς πιο φουσκωτά, με ροζ φιόγκους. 
Φωνάξαμε όλες: «Γιούχου!» και είπαμε 
ότι τα φορέματα φαίνονται τέλεια. Η κυρία 
Βάινερλαϊν χάιδεψε ονειροπολώντας τη φωτογραφία 
και πρόσθεσε ότι στον ΓΑΜΟ θα φοράμε και στε-
φάνια με λουλούδια. 

Η ΙΝΤΑ τσίριξε 
πιο δυνατά 

απ’ όλες μας, 
γιατί αντί για 

ΠΑΡΑΝΥΦΑΚΙΑ
είχε ακούσει 

ΚΑΝΤΑΪΦΑΚΙΑ.
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ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

Αν είναι δυνατόν! 
Μα γιατί όχι εμείς; 

Η κυρία Βάινερλαϊν μας αγκάλιασε και είπε ότι θα 
πρέπει να πάμε για πρόβα την επόμενη εβδομάδα στο 
γυμναστήριο του σχολείου. Και στην επίσημη πρόβα 
επίσης, που θα γίνει την παραμονή του γάμου. Εκείνη 
την ημέρα δηλαδή θα προβάρουν τα πάντα. Για να μη 
στραμπουλήξει κανείς κανένα πόδι και φάει τα μούτρα 
του μπροστά σε όλους ή παντρέψει τους λάθος 
ανθρώπους επειδή θα είναι πολύ σκοτεινά και τέτοια. 

Το ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ τελείωσε και όλοι μπήκαν τρέ-
χοντας στην τάξη. Η Φλώρα πρόφτασε τα καυτά νέα 
είχε την ευγένεια να ενημερώσει αμέσως την Μπέλα 
και την Άννα-Λένα ότι εμείς οι τέσσερις θα είμαστε οι 
παράνυφες στον γάμο. Η Μπέλα και η Άννα-Λένα 
έγιναν κατακόκκινες. 
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ΚΑΤΙΝΕΣ ΦΡΙΚΑΣΟΝ!
ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΥΖΕΙ Η ΜΙΣ; 

Γιατί όταν πας σ’ ένα
ν γάμο 

ΠΡΕΠΕΙ να πάρεις κα
ι δώρο. 

Κάτι που να πιάσει τό
πο. 

Διαφορετικά, νομίζω, δε θα παντρευόταν 

ποτέ ο κόσμος.

Τότε εξοργίστηκαν ΑΚΟΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, αλλά εκείνη τη στιγμή η 
κυρία Βάινερλαϊν χτύπησε το χέρι στην 
έδρα και είπε ότι όποιου του αρέσουν οι κα-
βγάδες να μην έρθει στον ΓΑΜΟ. Οπότε 
καθίσαμε και πάλι όλοι ήσυχοι σαν αρνά-

κια. Φαινομενικά. Γιατί στην πραγμα-
τικότητα είχαμε τρομερή υπερένταση. 

Μετά το σχολείο συναντηθήκαμε όλες 
οι ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ μαζί στο σπίτι της Φλώρας, 
για να σκεφτούμε τι δώρο θα κάνουμε στην κυρία 
Βάινερλαϊν και στον κύριο Όρτελ. 



ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ για την κυ-

ρία Βάινερλαϊν και τον κύριο Όρτελ, για 

να αποκτήσουν ένα κοινό χόμπι (= κατα-

δύσεις). Πρόβλημα: Δεν ξέρουμε ακριβώς 

το νούμερό τους ούτε αν έχουν όρεξη να 

βουτάνε στη λίμνη του Σνούκεντορφ.

 

ΧΡΥΣΟ, ΜΑΛΑΜΑΤΙΚΑ 
Ή ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ. Τέτοια δώρα κάνουν σε 

ταινίες και τέτοια. Πρόβλημα: Δεν έχου-

με χρυσό. Κι επίσης δεν έχουμε ιδέα τι 

είναι το σερβίτσιο. Ούτε τα μαλαματικά.  

ΠΟΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 

ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ 

ΓΡΑΦΟΥΝ «MR. & MRS.». Υπάρχουν 

στο Ebay, μας είπε. Πρόβλημα: Πρέπει 

να τα παραγγείλουμε δέκα βδομάδες πριν 

και ο γάμος είναι μόλις σε δύο. 

ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΟ 
ΤΩΝ 3.000€. Αυτό έκαναν δώρο 

στη μαμά της όταν παντρεύτηκε, 

και είχε χαρεί πολύ. Πρόβλημα: 

Δεν έχουμε 3.000 ευρώ. 

ΤΙ ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΩΡΟ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΑΪΝΕΡΛΑΪΝ:

Η 
ΠΡ

ΟΤ
ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΑΣ

   
   

Η Π
ΡΟΤΑ

ΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙ
 Η
 Π

ΡΟ

ΤΑ
ΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ

    Η
 ΔΙΚΗ 

ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
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*  Εμπνέομαι είναι όταν ρίχνεις μια ματιά 

  να δεις τι σούπερ πράγματα μαγειρεύει, 

κατασκευά ζει και γενικά φτιάχνει ο κόσμος. 

Μετά κατακλύζεσαι για λίγο από παράφορη ζή-

λια. Και κατόπιν, σου ’ρχεται κι εσένα η όρεξη 

να μαγειρέψεις, να κατασκευάσεις ή να φτιάξεις 

κάτι παρόμοιο. Αυτό τώρα μπορεί να κάνει κά-

ποιους άλλους να ζηλέψουν. Και πάει λέγοντας...

Ήταν 

ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΑΝ 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ! 

ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ! 

Χμ, τελικά είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι είχαμε φανταστεί! 
Για να εμπνευστούμε* λίγο, κοιτάξαμε το άλμπουμ με 
τις φωτογραφίες απ’ τον γάμο της μαμάς της Φλώρας. 

Στον γάμο της, η μαμά της Φλώρας 
έμοιαζε με πριγκίπισσα και ο μπα-
μπάς της με σερβιτόρο καλού εστια-
τορίου, αλλά στην ουσία αυτό που 
μας τράβηξε πολύ περισσότερο το 
ενδιαφέρον ήταν η φωτογραφία της 
γαμήλιας τούρτας. 
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η τούρτα 

δηλαδή, 

όχι η μαμά 

της Φλώρας

Η Φλώρα μάς είπε ότι αυτή την τούρτα την είχε 
φτιάξει κάποιος Μεσιέ Πιερ Σοκολά απ’ το 
Παρίσι, γιατί για τη μαμά της μόνο το καλύτερο είναι 
αρκετό. Ένας διάσημος! Και ΓΚΟΥΡΜΕ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ* επίσης!
Είχε ένα μέτρο ύψος κι ένα μέτρο φάρδος 
και την είχαν καταβροχθίσει μέσα 
σε δεκαπέντε λεπτά.  ΟΥΑΟΥ! 
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*  Γκουρμέ ζαχαροπλάστης είναι κάτι σαν φούρναρης, απλώς δεκαεφτά φορές πιο ποιοτικός και σικάτος. Στις συνταγές του χρησιμοποιεί βιολογικά αυγά ορτυκιού και κακάο που έχουν μαζέψει στο φεγγα-ρόφωτο νάνοι ευγενείς με χρυσά γάντια.

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ 
ΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΜΕ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΩΡΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ;

Τότε ήρθε στην παρέα μας και η μαμά της Φλώρας, 
η οποία άρχισε να μιλάει με ενθουσιασμό για τον 
Μεσιέ Αποτέτοιον και την τούρτα του. Ξαφνικά, 
έβγαλε το κινητό της λέγοντας ότι έχει μια ιδέα 
και ότι ίσως να μας περιμένει κάποια έκπληξη. 
Μετά όμως αποπροσανατολίστηκε, γιατί θυμήθηκε 
το νυφικό της και την κουπ που είχε τότε. Κάθε 
φωτογραφία τής έφερνε στον νου μια ΟΜΟΡΦΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΗ. 
Ε, και τότε εμείς την κάναμε με ελαφρά πηδημα-
τάκια. 
Όμως δεν είχαμε βρει ακόμη δώρο για την κυρία 
Βάινερλαϊν. Να πάρει. 



Χωριζόμαστε σε ομάδες των τριών ατόμων. Ο ένας είναι 
η μούμια και στέκεται εντελώς ακίνητος, οι άλλοι δύο 

είναι οι τυλιχτές και ο καθένας τους παίρνει από ένα ρολό 
χαρτί τουαλέτας. Μετά σημαίνει ο πυροβολισμός 

εκκίνησης. ΜΠΑΝΓΚ! Τότε οι τυλιχτές προσπαθούν να 
τυλίξουν τη μούμια τους με το χαρτί τουαλέτας όσο πιο 

γρήγορα μπορούν, απ’ την κορφή μέχρι τα νύχια. Μόνο τα 
μάτια μένουν ακάλυπτα. Νικήτρια είναι η πρώτη ομάδα 

που θα της τελειώσει το χαρτί. Yeah! 

ΜΠΑΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΥΜΙΑ:

ΝΑ ΒΓΑΖΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; 

Να διακοσμούσαμε την αίθουσα 
για τη δεξίωση του γάμου σε στιλ πειρατικό; 

Να φτιάχναμε στα γρήγορα ένα κουλ 
συγκρότημα και να τραγουδούσαμε 
κανένα σούπερ ρομαντικό τραγούδι 
στον γάμο;

Να οργανώναμε κανένα τέλειο παιχνίδι, για 
παράδειγμα, την Μπανταρισμένη Μούμια*;



ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΜΑΣ ΗΡΘΕ 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ: 

Παίρνεις πάρα πολλά μικρά χαρτάκια 
(δεκαπέντε ή εκατό ή χίλια ή κάτι τέτοιο) 

και γράφεις στο καθένα από μία ευχή για τους μελλό-
νυμφους. Μετά τα διπλώνεις και τα βάζεις σ’ ένα ωραίο 
γυάλινο βάζο ή σε κάτι τέτοιο τέλος πάντων με καπάκι 
και τα κάνεις δώρο στο ζεύγος. Εκείνοι μπορούν είτε να 
διαβάσουν τα χαρτάκια αμέσως είτε να τα κρατήσουν 
για τις βαρετές βροχερές μέρες. Σε κάθε περίπτωση, 

καλό είναι να ετοιμάσεις αρκετά χαρτάκια 
για τους αιώνες των αιώνων, αμήν! 

YEAH! ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ! Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ; 

Να πάρετε ένα τέλειο 

σπίτι με 18 δωμάτια 

και πισίνα, ό,τι 

πρέπει, ας πούμε, 

για επισκέπτες 

(εμάς π.χ.). Απ
ό 

τη
 

Μα
ρί

Να μοιραστείτε πολλές ωραίες εμπειρίες, π.χ. να βουτάτε στο νερό για χρυσό και πολύτιμα κοσμήματα!
Από την Πένι

Να φτάσετε και οι δύο τα    

          και να μη μαλλιο-

τραβηχτείτε χωρίσετε ποτέ!
Από τη Φλώρα

Να ήστε για πάντα 

εφτιχυσμένοι. Από την Ίντα
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Η Πένι και η ντετεκτιβοπαρέα της είναι κατενθουσιασμένες:  
η αγαπημένη τους δασκάλα, η κυρία Βάινερλαϊν, 
παντρεύεται επιτέλους τον επιστάτη του σχολείου,  

τον κύριο Όρτελ. Χρειάζονται λοιπόν ένα σπουδαίο δώρο. 
Ποτηράκι για οδοντόβουρτσες; Παντόφλες; Στολή 

κατάδυσης; Η Πένι, η Ίντα, η Μαρί και η Φλώρα σπάνε  
το κεφάλι τους και βρίσκουν επιτέλους μια καταπληκτική 

ιδέα: να φτιάξουν και να διακοσμήσουν τη γαμήλια τούρτα, 
με τη βοήθεια ενός Γάλλου ζαχαροπλάστη. Το τέλειο δώρο 

και η απόλυτη έκπληξη! Όλα μοιάζουν πανέτοιμα για  
τη μεγάλη μέρα. Να όμως που η τούρτα εξαφανίζεται...

KΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
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