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έκανα πλάκα μαζί του. Και αυτό θα μ’ έμπλεκε σε φα-
σαρίες, γιατί, όποτε ο Γκλεν τα παίρνει στο κρανίο με 
κάποιον, τον κυνηγάει στο διάλειμμα και τον ζουλά-
ει πάνω στον φράχτη της αυλής μέχρι που να του κο-
πεί η ανάσα.

 Αποφάσισα πως ήθελα να συνεχίσω να αναπνέω.

Η κατάσταση πήρε την κάτω βόλτα από εκεί και πέ-
ρα. Η κυρία Γκόντφρεϊ άρπαξε το σκίτσο μου και το 
έβαλε στην έδρα της. Η συνέχεια; Μου έδωσε ένα ροζ 
χαρτάκι.

ΑΧ… ΟΧΙ, ΑΠΛΑ 
ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ…
ΧΜ…ΤΟ ΕΒΑΖΑ 

ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΘΡΑ-
ΝΙΟ ΜΟΥ. ΧΕ ΧΕ…

ΑΡΠΑΓΜΑ!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ΒΙΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ!

ΧΑ ΧΑ ΧΑ!

μούρη 
φράχτης

ΚΛ
 Α
 ΝΓ
  Κ!
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Γεια σου, τιμωρία. Και γεια σας, κυρία Τσερβίσκι.

Τι μπορούσα να πω; Είχε δίκιο. Αλλά δε σταμάτησε 
εκεί το πράγμα. Η κυρία Τσερβίσκι δεν το πήρε χα-
μπάρι, αλλά ό,τι βγήκε στη συνέχεια από το στόμα 
της θα γινόταν αφορμή για να ΑΛΛΑΞΕΙ η ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ!!!

«ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΚΟΜΙΚΣ ΤΗΝ 
ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ».

ΞΑΝΑ; ΝΕΪΤ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ 
ΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ!

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕ-
ΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙΣ ΚΟΜΙΚΣ.

ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ

ΣΚΕΨΗ!!
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Πρέπει να το παραδεχτώ, ήταν φοβερή ιδέα – ακό-
μη και για μένα. Πήγα τρέχοντας στον Διευθυντή Νί- 
κολς και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να φτιάξω μια 
ομάδα για κόμικς…

Όπα! Πήγε σχεδόν 3:00. Το κουδούνι θα χτυπήσει σε 
5… 4… 3… 2… 1…

ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΙΔΕΑ ΜΟΥ 

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ!

…ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙ-
ΚΟΙ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ-
ΔΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑΥ-
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ!

ΝΤΡΡΡΙΝΝΝΝΝΓΓΓΓΚΚΚ! 

ΠΑΜΕ, ΚΟΛΛΗ-
ΤΟΙ! ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗ-

ΣΗ.
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Κάνουμε όλοι μια στά- 
ση για ανεφοδιασμό στα 
ντουλάπια μας και μετά 
γραμμή για την αίθου-
σα των καλλιτεχνικών. 
Ο κύριος Ρόζα, ο δάσκα-
λος των καλλιτεχνικών, 
είναι ο σύμβουλός μας.

Κάθε σύλλογος πρέπει να έχει έναν σύμβουλο. Είναι 
πολιτική του σχολείου. Και οι περισσότεροι σύλλογοι 
έχουν ήδη κάποιον. Η δεσποινίς Κλαρκ ήταν πάντα 
η σύμβουλος της σχολικής εφημερίδας. Και ο κύριος 
Γκάλβιν ο σύμβουλος στον σύλλογο φυσικής από την 

ΕΠΟΧΗ των ΠΑΓΕ-
ΤΩΝΩΝ.

Όλα καλά αν καταλή-
ξεις με κάποιον που 
σου αρέσει. Αλλά αν 
ο σύμβουλος είναι χά-
λια; Τότε θα γίνεις σαν 
τον σβόλο του φιστικο-
βούτυρου στο μέτωπο 

του Γκλεν Σουένσον. Δηλαδή πάει. Κόλλησες εντελώς.

ΕΪ, παιδιά! Ας ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΣΟΥΜΕ τώρα!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ, 

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΔΕΣ!

ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΩ 
«ΡΟΔΑ».

ΟΟΟΟ!!
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Σ’ αυτό οι Μουντζούρηδες υπήρξαμε τυχεροί. Επει-
δή φτιάξαμε την ομάδα μας μόνοι μας, ΕΜΕΙΣ απο-
φασίσαμε για τον σύμβουλό μας. Θέλω να πω, μπο-
ρείτε να φανταστείτε τι θα παθαίναμε αν καταλήγα-
με με κάποιον σαν τον…

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΖΟΝ! 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Η ΤΕΧΝ 
ΣΗΜΕΡ
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Όλοι παγώνουν. Όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα: 
Τι κάνει ΑΥΤΟΣ εδώ πέρα; Μήπως το σχολείο μάς 
άλλαξε συμβούλους ή τρέχει κάτι άλλο; Το στομάχι 
μου παίρνει φωτιά καθώς προσπαθώ να φανταστώ 
τους Μουντζούρηδες να συναντιούνται υπό την επο-
πτεία του Προπονητή Τζον.

Τελικά ο Φράνσις αποφασίζει να ρωτήσει. «Χμ… 
πού είναι ο κύριος Ρόζα;» λέει νευρικά.

Ο Προπονητής Τζον κακαρίζει ανατριχιαστικά. Σας 
έχω πει πως του τύπου τού έχουν λασκάρει μερικές 
βίδες;

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ! ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ!
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ!

…ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΑΣ 
ΒΑΛΩ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΠΟΥΣ ΑΠΣ ΩΣΠΟΥ 
ΝΑ ΞΕΡΑΣΕΤΕ!

ΑΠΛΑ ΚΑΝΩ ΜΠΕΪΜΠΙ 
ΣΙΤΙΝΓΚ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΕΡ-

ΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ.

Μπορείτε να ΧΑΛΑΡΩ-
ΣΕΤΕ, σκουπίδια, λέει.
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«Και να με!» ακούγεται μια φωνή πίσω μας.

«Συγνώμη που άργησα λιγάκι, παιδιά» λέει καθώς 
βγάζει το μπουφάν του. Ύστερα χτυπάει φιλικά τον 
Προπονητή Τζον στον ώμο. «Σ’ ευχαριστώ που με 
κάλυψες, Προπονητή».

Ο Προπονητής Τζον γρυλίζει κάτι σαν απάντηση κι 
ύστερα φεύγει τρεκλίζοντας. Επιτέλους, ανασαίνου-
με όλοι ελεύθερα.

«Ακούστε, ομάδα, πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει κάποιος 
που θα ήθελα να γνωρίσετε» μας λέει ο κύριος Ρόζα κα-
θώς καθόμαστε. Δείχνει προς την πόρτα.

ΚΥΡΙΕ ΡΟΖΑ! 
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Συνάδελφος; Τι ΜΠΟΡΕΙ να σημαίνει αυτό; Η συ-
γκεκριμένη κυρία δε δουλεύει στο 38ο Δ.Σ.

«Γεια σας, Μουντζούρηδες». Χαμογελάει καθώς βγά-
ζει ένα ντοσιέ από την πάνινη τσάντα της. «Είμαι πο-
λύ χαρούμενη που ο κύριος Ρόζα μού ζήτησε να σας 
επισκεφτώ σήμερα».

Ο Τσαντ σηκώνει το χέρι του. «ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ κό-
μικς;»

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥ-
ΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ, Η 

ΚΥΡΙΑ ΕΒΕΡΕΤ!

ΠΟΤΕ ΔΕ ΧΑΝΩ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ 

ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ

ΚΟΜΙΚΣ! 
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Γελάει. «Είμαι μια δασκάλα που ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ να 
σχεδιάζει κόμικς. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος 
που βρίσκομαι εδώ».

Όπα, ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ; Εί-
πε «μια άλλη ομάδα κόμικς»;

«Της έχουμε δώσει το όνομα ΟΕΚ, Ομάδα Εικο- 
νογράφησης Κόμικς» συνεχίζει. «Στις εβδομα- 
διαίες συναντήσεις μας συμμετέχουν γύρω στα τριά-
ντα αγόρια και κορίτσια».

ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΘΕ-
ΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ 
ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 

ΟΜΑΔΑ ΚΟΜΙΚΣ! 

ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΟΡΙ-
ΤΣΙΑ… ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ;
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Τι… κορίτσια; Νιώθω το πρόσωπό μου να παίρνει 
φωτιά. Οι κολλητοί ρίχνουν κλεφτές ματιές ο ένας 
στον άλλον, αλλά όλοι τσιμουδιά.

«Ξέρετε» λέει χαρούμενα «υπάρχουν πολλά κορί-
τσια που τους αρέσει να σχεδιάζουν κόμικς!». Στη 
συνέχεια απλώνει έναν πάκο με κόμικς πάνω στο 
τραπέζι.

ΑΜΑΝ!
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Το σαγόνι μου φτάνει στο πάτωμα από την έκπληξη 
που νιώθω καθώς τα κοιτάζω. Το ίδιο και των κολ-
λητών. Τα μάτια του Άρθουρ είναι γουρλωμένα σαν 
μπάλες του τένις. Είναι τα-
λαντούχος, όμως αυτά τα 
κόμικς κάνουν τα δικά του 
να δείχνουν σαν καρικα-
τούρες παιδιών του νηπια-
γωγείου. Είναι ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ δουλειά.

«Ποιος τα έκανε αυτά;» λέει τραυλίζοντας ο Τέντι.

«Τι ερώτηση! Οι ΟΕΚ φυσικά» απαντάει η κυρία 
Έβερετ. «Οι μαθητές μου!»

Ακολουθεί άβολη σιωπή.

«ΠΟΙΟΙ μαθητές;» ρωτάει τελικά ο Τσαντ.

ΓΚΛΟΥΠ!

ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΝΟΩ…ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ;
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Ένας κόμπος μού σφίγγει τον λαιμό. Νομίζω πως ξέ-
ρω ήδη την απάντηση. Αλλά, όταν εκείνη τη λέει δυ-
νατά, νιώθω σαν να μου έχει έρθει ένα τούβλο κατα-
κέφαλα.

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΤΟΥ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ!

ΜΠΟΥΜ!
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Φυσικά. Από όλα τα σχολεία που υπάρχουν αυτό 
που έχει μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα κόμικς 
από τους Μουντζούρηδες… 

ΜΠΟΥΜ!

…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ!



22

Δεν μπορείς να συγκρί-
νεις τον αετό με το πο-

ντίκι!

Άλλα τα μάτια του λαγού κι 
άλλα της κουκουβάγιας.

αντιπαθητικοί
μαθητές του 
Τζέφερσον

ΧΑ

ΟΥΤΕ 
ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ!

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

Το Δημοτικό του Τζέφερσον και το 38ο Δ.Σ. εί-
ναι αιώνιοι αντίπαλοι. Τουλάχιστον έτσι νιώθουμε 
ΕΜΕΙΣ. Αλλά τα παιδιά του Τζέφερσον δεν έχουν 
την ίδια άποψη.

Το δυσάρεστο σ’ αυτή την υπόθεση είναι πως έχουν 
ΔΙΚΙΟ. 

Άλλωστε, το Τζέφερσον μας κερδίζει ΠΑΝΤΑ. Όλα 
τα χρόνια που είμαι στο 38ο Δ.Σ. δεν έχουμε πετύχει 
ούτε μια ΝΙΚΗ εναντίον τους.
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Οι αθλητές τους είναι σε καλύτερη φόρμα.

Οι μουσικοί τους είναι πιο ταλαντούχοι στη μουσική…

Το σκορ είναι 8-0 
υπέρ του ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ!

…παρά τις ΗΡΩΙΚΕΣ προσπάθειες 
του ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ του δικού μας 
σχολείου!

…και οι ΝΙΚΗΤΕΣ στα ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ είναι… οι 
«ΤΖΕΦΕΡΛΙΣΙΟΥΣ»!

ΛΑΤΡΕΥΩ τα 
γυαλιστερά κο-
στούμια τους!

…Και τι εκπληκτικό 
το ΘΕΑΜΑ με τα 

ΛΕΪΖΕΡ!

ΜΠΟΥΜ
!

Τ

ΤΑ ΜΑΛΑΚΙ
Α



Ακόμη και οι σπασίκλες τους στα μαθηματικά είναι 
πιο σπασίκλες από τους δικούς μας.

Ναι, ξέρω πως η νίκη δεν είναι τα πάντα. Και πώς να 
μην το ΞΕΡΩ; Οι δάσκαλοι και οι προπονητές μας 
μας το θυμίζουν αναρίθμητες φορές την ημέρα.

Η απάντηση είναι
17.36 Π Χ   26.45 ! 

ΟΛΟφάνερα!

Γουίσλι Ντόναλντ 
ΕΠΑΘΛΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤζίναΆρθουρ

38 Δ.Σ. ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑ-

ΛΕΤΕ ΤΑ ΔΥΝΑ-
ΤΑ ΣΑΣ!

ΜΗΝ ΤΟ ΞΕ-
ΧΝΑΤΕ: ΕΙΣΤΕ 
ΟΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ!

…ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ 
ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΕΙΤΕ 

ΕΚΕΙ ΕΞΩ!
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Να το ΧΑΡΟΥΜΕ; Αυτές είναι 
κουβέντες για εξάχρονα, που 
παίζουν με μπαλάκια στους 
παιδικούς σταθμούς. Αλλά με- 
τά από κάποιο διάστημα, το ας-
δώσουμε-σ’ όλους-ένα-τρόπαιο 
γίνεται πολύ ενοχλητικό. Δεν εί-
μαστε πια μωρά. Θέλουμε να 
ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ.

«Αναρωτιέμαι πόσος καιρός να έχει περάσει από τό-
τε που το 38ο Δ.Σ. κέρδισε το Τζέφερσον» λέει ο Τέ-
ντι.

«Τι σύμπτωση που το αναφέρεις αυτό!» μπαίνει στην 
κουβέντα ο Φράνσις. «Έτσι, για πλάκα, έκανα ένα 
γρήγορο πέρασμα στα αρχεία του σχολείου…»

ΕΓΩ

… ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ 
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑ-

ΝΤΙ ΣΤΟ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ. 
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«ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ; Σε τι τους νικήσαμε;» ρωτάει ο 
Τέντι. 

«Σε αγώνες επιχειρηματολογίας νομίζω» απαντάει ο 
Φράνσις.

«…το επόμενο Σάββατο!»

«ΓΙΑ 
ΠΛΑΚΑ;»

ΜΑΓΚΑ ΜΟΥ, 
ΒΡΕΣ ΚΑΠΟΙΟ 

ΧΟΜΠΙ.

ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΑ… ΑΝΑΚΑ-
ΛΥΨΑ ΠΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟ 
ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ 

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΑ! ΟΥΑΟΥ! ΣΥΝΑΡ-

ΠΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!

ΧΑ! ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕ-
ΛΟΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΤΑ-
ΧΡΟΝΗ ΓΚΙΝΙΑ…
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Ο Τέντι έχει δίκιο. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι 
πολύ, γιατί δε θέλω να μας φέρω γρουσουζιά, αλλά 
η ομάδα μπάσκετ μας παίζει με το Τζέφερσον την 
επόμενη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά τη συνά-
ντηση της προηγούμενης χρονιάς για το πρωτάθλη-
μα.

ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ!!
ΠΡΙΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ…

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μπορούμε να τη ΝΙΚΗ-

ΣΟΥΜΕ αυτή την 
ομάδα! Το ΞΕΡΩ 
πως μπορούμε! ΜΠΟΥΜ!

ΜΠΑΝΓΚ!

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το να χάσετε με 53 πόντους 
διαφορά δεν είναι 
και τόσο κακό!
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Τι φιάσκο ήταν ΑΥΤΟ! Αλλά τούτη τη χρονιά θα 
σταματήσει η γκίνια. Είμαστε καλύτεροι από την 
προηγούμενη περίοδο. Και παίζουμε και στην έδρα 
μας.

Μια χιονόμπαλα πέφτει με δύναμη στο κεφάλι μου. 
Για ένα δευτερόλεπτο όλα σκοτεινιάζουν και ύστε-
ρα προσγειώνομαι με τη μούρη σε μια λακκούβα με 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ 

ΜΑΣ ΓΗΠΕΔΟ!

ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΛΙΑΝΙΣΟΥΜΕ!

ΠΛΑΦ!
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μισολιωμένο χιόνι. Κομμάτια χιόνι κυλάνε στην πλά- 
τη μου μέσα από το πουκάμισό μου. Σηκώνομαι με 
ένα σάλτο όρθιος.

Στην αρχή δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω, γιατί είναι 
κρυμμένοι πίσω από έναν τοίχο στην κορυφή ενός 
μικρού λόφου. Αλλά στη συνέχεια ένας από αυ-

ΠΟΙΟΣ 
ΤΟ ΠΕΤΑΞΕ ΑΥΤΟ; ΧΑ!

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΕ ΧΕ ΧΕ ΧΑ 
ΧΑ, ΧΑΜΕΝΟΙ! ΧΑ ΧΑ 

ΧΑ ΧΕ ΧΕ ΧΕ…
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τούς σηκώνεται όρθιος και τότε το βλέπω: το βυσσι-
νί μπουφάν με τα χρυσαφιά μανίκια και το χρυσαφί 
Τ στο στήθος.

Αρχίζουμε να ανηφορί-
ζουμε τον λόφο, αλλά 
δεν έχει νόημα. Εκεί-
νοι έχουν φτιάξει ήδη 
έναν τεράστιο σωρό 
από χιονόμπαλες. Για 
κάθε χούφτα χιόνι που 
μαζεύουμε και τους πε-
τάμε, εκείνοι μας στέλ-
νουν μια ντουζίνα πίσω. 
Είναι σαν να μας κυνη-
γάει μια χιονοστιβάδα. 
Το μόνο που μας μένει 
να κάνουμε είναι:

ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ!

ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ!

ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ
ΧΑΧΑ ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ

Τ
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Διασχίζουμε τρέχοντας περίπου μισό τετράγωνο, 
μέχρι που φτάνουμε έξω από το πεδίο βολής τους… 
Αλλά τους ακούμε ακόμη να μας περιγελούν…

«Ο Νόλαν ήταν» λέει ο Τέντι ξε-
φυσώντας.

«Ποιος;»

«Μένει κοντά μου» συνεχίζει ψυχρά. «Είναι και πο-
λύ κόπανος».

ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ!

…ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΑ!

ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ
ΧΑ

ΧΑ



«Αλήθεια;» τον κόβω απότομα, ενώ την ίδια ώρα 
προσπαθώ να τινάξω το χιόνι από το παντελόνι μου.

Ίσως πρέπει να γίνω πιο κατανοητός. Πιθανόν να 
έχετε ένα μόνο δημοτικό στην πόλη σας. Αλλά στη 
ΔΙΚΗ μας πόλη υπάρχουν ΠΕΝΤΕ. Και το Τζέ-
φερσον είναι κοντά στο 38ο Δ.Σ. Για την ακρίβεια, 
είναι στην ίδια γειτονιά. Γι' αυτό ο ανταγωνισμός 
βρίσκεται στα ύψη: επειδή ΞΕΡΟΥΜΕ πολλά από 
αυτά τα παιδιά.

«Μήπως μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο 
εκτός από το Τζέφερσον;» προτείνει ο Φράνσις.

ΚΑΙ ΜΟΥ 
ΦΑΙΝΟ-

ΤΑΝ ΤΟΣΟ 
ΩΡΑΙΟΣ 
ΤΥΠΟΣ!

ΚΑΛΗ 
ΙΔΕΑ.



«Εντάξει» συνεχίζει. «Τι γνώμη έχετε, κολλητοί, γι’ 
αυτά που είπε η κυρία Έβερετ στη συνάντηση με 
τους Μουντζούρηδες;»

«Εννοώ αυτό που είπε για το ότι η ομάδα μας δεν 
έχει κορίτσια».

Σηκώνω αδιάφορα τους ώμους. Η μόνη απάντηση 
που μου έρχεται είναι σκέτη βλακεία:

ΤΟ 
ΞΕΡΩ.

ΔΕΝ ΤΟ 
ΑΝΕΦΕΡΑ 

ΕΓΩ!

ΝΟΜΙΖΑ ΠΩΣ 
ΔΕ ΘΑ ΑΝΑΦΕ-
ΡΑΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ 

ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ!

ΠΩΣ ΣΤΟ ΤΖΕ-
ΦΕΡΣΟΝ ΣΧΕΔΙΑ-
ΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΚΟΜΙΚΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΔΙΚΑ ΜΑΣ;
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«Και κορίτσια μπορούν να έρθουν, αν το ΘΕΛΟΥΝ» 
λέει ο Τέντι. «Απλά δε μας το έχει ζητήσει καμία».

«Αλλά ούτε εμείς ΤΟΥΣ το έχουμε ζητήσει» σχολιά-
ζει ο Φράνσις – και νομίζω πως ακούω τον μπαμπά 
μου. «Ίσως θα έπρεπε».

Ο Φράνσις δείχνει όλο και πιο οργισμένος. «Αυτό 
είναι το ΘΕΜΑ, κουφιοκεφαλάκηδες!»

Ξέρω πού το πάει ο Τέντι. Είναι αλήθεια πως με- 
ρικά κορίτσια θα μπορούσαν να τα πάνε καλά…

ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΝ ΠΟΥΝ ΝΑΙ;

ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΞΕΡΑΣΩ!…ΑΛΛΑ 

ΤΙ ΓΙ-
ΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ;… 

ΡΑΪΤ



ΚΟΜΙΚΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!

ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ! Τι θα γινόταν αν ΑΥΤΕΣ οι τύπισσες 
έμπαιναν στον σύλλογο των Μουντζούρηδων;;

ΚΙΜ ΚΡΕΣΛΙ
Σχεδίασε ένα κόμικς 
που να παντρευό-
μαστε εσύ κι εγώ… 

ΑΛΛΙΩΣ!!
ΓΚΡΡΡ!

Θέλεις να διαβάσεις το 
κόμικς μου; Όχι, επειδή δεν έχω 

καμιά αίσθηση του 
χιούμορ.

Γιατί εσείς τα 
βρομοαγόρια 

σχεδιάζετε πάντα 
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ;

Θα έπρεπε να σχεδιά-
ζετε ΜΟΝΟΚΕΡΟΥΣ!

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

ΜΑΙΡΗ ΕΛΕΝ ΠΟΠΟΒΣΚΙ

,
!
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Τρέμω, αλλά όχι από το χιόνι. Η σκέψη και μόνο να 
δω την Τζίνα να μπαίνει στην ομάδα των Μουντζού-
ρηδων μου πάγωσε το αίμα.

«Έι, τι θα έλεγες για την Ντίντι;» ρωτάει ο Φράνσις. 
«Είναι αρκετά καλλιτεχνικό άτομο!»

…και το πιο ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ 
κορίτσι που θα μπορούσε να 
μπει στους Μουντζούρηδες…

Κύριε Ρόζα, νομίζω πως θα 
πρέπει να ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕ-

ΤΕ τα κόμικς μας!... 
…Και ΕΓΩ αξίζω να 

πάρω Α+!

ΤΖΙΝΑ ΧΕΜΠΦΙΛ – ΤΟΜΣ

ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΦΙΣΕΣ ΤΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΥ!
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«Ναι, αλλά είναι ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ». Ο Τέντι 
κατσουφιάζει.

«Μιλώντας για την Ντίντι» λέω «αυτό που ακούμε 
μοιάζει με τη φωνή της».

«Αυτή ΕΙΝΑΙ» λέει ο Τέντι καθώς εκείνη πλησιάζει. 
«Ως συνήθως, συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται στη 
σκηνή του θεάτρου».

ΤΕΝΤΙ! ΝΕΪΤ! 
ΦΡΑΝΣΙΣ! 

ΑΓΟΡΙΑ! ΕΛΑΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ! ΒΟΗΘΕΙΑ!!

ΡΑΪΤ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ 
ΕΙΝΑΙ Ή ΜΙΑ ΕΠΕΙ-
ΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ Ή…
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Ο Φράνσις κουνάει το κεφάλι του. «Δε νομίζω πως 
παίζει θέατρο τώρα» λέει σοβαρά. Τρέχουμε και οι 
τρεις προς το μέρος της.

«Ντίντι! Τι τρέχει;» ρωτάει ο Φράνσις.

Ο 
ΤΣΑΝΤ!

ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ! 


