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«Είναι το πιο άσχημο μωρό που έχω δει στη ζωή μου».

Ο Τέντι και εγώ στεκόμαστε στην είσοδο του κτιρίου 

του σχολείου μας, του 38ου Δημόσιου Σχολείου, μπρο-

στά από τον πίνακα ανακοινώσεων, που είναι φίσκα 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΟ ΜΩΡΟ!
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από φωτογραφίες μωρών. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου 

τόσο πολύ ροζ και γαλάζιο.

«Ποιο από όλα;» λέω κρυφογελώντας, προσπαθώ-

ντας να κοιτάξω πιο κοντά πάνω από τον ώμο του.

Τι;; Για ΠΕΡΙΜΕΝΕ μια στιγμή!... 

«Πλάκα μου κάνεις;» λέει ο 

Τέντι. Προσπαθεί να κάνει τον 

έκπληκτο, αλλά είμαι σχεδόν 

σίγουρος από την έκφραση του 

προσώπου του πως ήξερε από 

την αρχή πως ήταν η δικιά μου 

φωτογραφία.

ΕΚΕΙΝΟ
 ΕΚΕΙ!

ΕΓΩ Είμαι!
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«Ναι. Σίγουρα ο Νέιτ είναι» λέει ο Φράνσις, καθώς 

πλησιάζει πίσω μας.

 

Ο Φράνσις και ο Τέντι είναι οι δυο καλύτεροί μου 

φίλοι, γι’ αυτό μπορεί να σας ξαφνιάζει ο τρόπος 

με τον οποίο με κοροϊδεύουν για τη μωρουδίστικη 

φωτογραφία μου. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που τα 

βρίσκουμε μεταξύ μας. 

Και οι δυο τους ξέρουν 

πως είναι μόνο ζήτημα 

χρόνου μέχρι να ανα-

καλύψω κι εγώ κάτι για 

να ΤΟΥΣ στριμώξω στη 

γωνία. Η εκδίκηση είναι 

ένα πιάτο που τρώγεται 

πάντα κρύο.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΠΑΣΣΑΛΑΚΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΥΠΑ!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ 
ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΛΙΑ!

Έι, κοντο-
στούπη!

γουτς
γουτς

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
ο κοντο-
στούπης;

Εσείς
οι ΔΥΟΔΥΟ
είσαστε! 



4

«Μάλιστα. Για να δούμε κι ΕΣΕΝΑ, Φράνσις» λέω 

και γρήγορα εντοπίζω τη φωτογραφία του στον 

πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Φράνσις ανασηκώνει αδιάφορα τους ώμους του. 

«Κόψε την πλάκα, ΟΛΑ τα μωρά είναι συνήθως 

παχουλούτσικα» λέει. «Από πού νομίζετε πως βγήκε 

η λέξη μπουλουκάκι;»

«Είναι ολοφάνερο, από τη φωτογραφία σου» ρου-

θουνίζει ο Τέντι.

∆ΕΝ ΕΙΧΑ Ι∆ΕΑ
ΠΩΣ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ 

ΓΙΝΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΣΟΥΜΟ!

ΧΑ
ΧΑ!

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΩ ΠΩΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΙΑ 
ΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΧΑΛΙΑ ΕΧΕΙ!

ΝΑΙ, ΤΕΝΤΙ! ∆Ε ΜΑΣ 
∆ΕΙΧΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗ 

∆ΙΚΙΑ ΣΟΥ;
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Δείχνει όλες τις φωτογραφίες στον πίνακα ανακοινώ-

σεων.

Πριν ο Φράνσις και εγώ ρίξουμε μερικές καρπαζιές 

στον Τέντι για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, 

ίσως θα πρέπει να σας εξηγήσω τι τρέχει με όλες 

αυτές τις μωρουδίστικες φωτογραφίες.

Αυτός είναι ο πίνακας ανακοινώσεων της κυρίας 

Σιπούλσκι. Είναι η γραμματέας του σχολείου και έχει 

την ευθύνη όλων όσων μπαίνουν σ’ αυτόν. Συνήθως 

είναι καλυμμένος με αστείες αφίσες, όπως αυτές:

ή 

ΕΙΜΑΙ 
Ε∆Ω ΚΑ-
ΠΟΥ!

ΑΝΤΕ, 
ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΗΣΤΕ ΝΑ 
ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ! 

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ!!

«ΘΑ 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕΤΕ!»

Πέμπτες 3:30 Αίθουσα 221

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙ 
Ή ΝΑ ΕΙΣΤΕ!

ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ
ΒΡΟΜΙΑΡΗ∆ΕΣ!ΒΡΟΜΙΑΡΗ∆ΕΣ!

ΚΡΑΤΑΤΕ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ!ΚΑΘΑΡΟ!
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Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Σιπούλσκι 

αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δείτε τι 

συνέβη:

Μια μέρα στο 
γραφείο…
Είναι τα παιδιά σας σ’ αυ-
τήν τη φωτογραφία, κυρία 
Σιπούλσκι;

Όχι, είμαι εγώ με την 
αδελφή μου μωρά!

Αυτή είσα-
στε ΕΣΕΙΣΕΣΕΙΣ;

Δε μοιάζετε 
ΚΑΘΟΛΟΥ!ΚΑΘΟΛΟΥ! Το ξέρω!

ΠΟΛΛΟΙΠΟΛΛΟΙ άνθρωποι δε μοιάζουν 
καθόλου με τις μωρουδίστικες 

φωτογρα-
φίες τους! 

Χμμ!Χμμ!

Νέιτ, μόλις μου έδωσες 
μια αστεία ιδέα για τον 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ-ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΕΩΝ!ΚΟΙΝΩΣΕΩΝ!

ΞΑΦΝΙΚΑ!...
ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ!ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ!ΓΚΡΡΡΡΓΚΡΡΡΡ
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Στην πραγματικότητα, αυτό το τελευταίο δε συνέβη. 

Απλά ήθελα να ζωντανέψω λιγάκι την ιστορία.

Ωστόσο, έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΟ 

ΜΩΡΟ του 38ου Δημόσιου Σχολείου. Η κυρία Σιπούλ-

σκι ζήτησε από κάθε παιδί της έκτης να βάλει μια φω-

τογραφία του σ’ αυτό τον πίνακα.

«Κάποιες από αυτές είναι πολύ εύκολο να αναγνωρί-

σεις σε ποιους ανήκουν» λέει ο Φράνσις.

«Κι αυτός είναι ο Τσέ-

στερ» λέει ο Τέντι, δεί-

χνοντας μια άλλη.

ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΠΩΣ 
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 

ΤΣΑΝΤ;
ΚΑΜΙΑ!

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΤΑΚΙ! … ΚΑΙ ΤΑ 

ΤΑΤΟΥΑΖ!
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Στην πραγματικότητα δεν ακούω αυτά που λένε ο Τέ-

ντι και ο Φράνσις. Σαρώνω λεπτομερώς τον πίνακα 

από τα αριστερά στα δεξιά, ψάχνοντας για μια… συ-

γκεκριμένη… φωτογραφία. 

Εκεί! Στριμωγμένη ανάμεσα σε δυο παιδιά με χάλια 

μαλλιά – να τη!

«Ποια ανακάλυψες;» ρωτάει ο 

Φράνσις.

«Ρίξτε μια ματιά!» τους απαντάω.

Ο Φράνσις και ο Τέντι κάνουν ένα 

βήμα μπροστά για να κοιτάξουν από 

πιο κοντά τη φωτογραφία. Δείχνουν 

μπερδεμένοι. Ως συνήθως.

Α-ΧΑ!ΧΑ!

;
;
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«Παραδίνομαι» λέει ο Τέντι στο τέλος. «Ποια είναι;»

«Δεν είναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ;»

Η Τζένι είναι το πιο φοβερό κορίτσι σ’ ολάκερη την 

έκτη τάξη και κάποια μέρα αυτή και εγώ θα γίνουμε 

εξαιρετικό ζευγάρι. (Δυστυχώς, βγαίνει προς το πα-

ρόν με τον Άρθουρ, πράγμα που είναι μάλλον εμπό-

διο. Αλλά αυτό θα αλλά-

ξει.) Το θέμα είναι πως 

είμαι ειδικός σε ό,τι α- 

φορά την Τζένι.

«Την αναγνώρισα με την πρώτη ματιά» συνεχίζω. «Εί- 

ναι το πιο όμορφο μωρό εδώ. Κατά ΠΟΛΥ!»

ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΓΑ-
ΛΑΝΑ ΜΑΤΙΑ! ΑΥΤΗ Η 
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓ-

ΓΥΛΗ ΜΥΤΟΥΛΑ!

ΕΙΝΑΙ Η 
ΤΖΕΝΙ!

Άρθουρ Τζένι Εγώ

ΚΛΟΤΣΙΑ
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Πφφφ. Για δείτε ποιος μας προέκυψε. Η Τζίνα. Τι 

δουλειά έχει ΑΥΤΗ κι ανακατεύεται;

«ΦΥΣΙΚΑ κι είμαι σίγουρος» της λέω απότομα. 

«Είμαι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ!» 

ΧΜ!
ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΖΕΝΙ;

ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΑ 
ΤΗΝ ΤΖΕΝΙ

 ΟΠΟΥ∆ΗΠΟΤΕ!
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«Στ’ αλήθεια;» λέει η Τζίνα με ένα αντιπαθητικό 

χαμόγελο ικανοποίησης. «Λοιπόν, ίσως να μην την 

ξέρεις και τόσο καλά όσο ΝΟΜΙΖΕΙΣ!»

Πηγαίνει προς τον πίνα-

κα…

…και αρχίζει να ξεκολ-

λάει τη φωτογραφία.

«Τι κάνεις εκεί, απαγο-

ρεύεται να ξεκολλάς ξέ-

νες φωτογραφίες!» της 

φωνάζω. 

Η Τζίνα έρχεται προς το μέρος μου. «Λοιπόν, αν αυτή 

δεν είναι δικιά μου…» 

…ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ;
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Την κρατάει ψηλά, κοντά στο πρόσωπό μου. Εκεί, 

γραμμένο στο πίσω μέρος, βλέπω:

Ανοιγοκλείνω με δυσκολία τα μάτια μου και ξανακοι-

τάζω, ελπίζοντας πως ίσως να διάβασα λάθος. Αλλά 

δεν έχω κάνει λάθος. Αυτή εδώ η φωτογραφία δεν 

είναι της Τζένι. Είναι της Τζίνα. Νιώθω σαν να μου 

έχουν μόλις δώσει μια στο μέτωπο με ένα ρόπαλο του 

μπέιζμπολ.

Τζίνα Χέμπφιλ-Τομς ηλικία: 14 μηνών

ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ!

ΑΟΥΤΣ!
ΣΒΟΥΡHΧΤΗ! 
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Με ένα απαίσιο χαμόγελο η Τζίνα μού πετάει πίσω 

τα ίδια μου τα λόγια:

Ο Τέντι και ο Φράνσις σκάνε στα γέλια. Το ίδιο και 

μερικά άλλα παιδιά που έχουν ήδη αρχίσει να μα-

ζεύονται γύρω μας. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. 

Μοιάζει σαν ένα από εκείνα τα άσχημα όνειρα που 

όλοι είναι ντυμένοι κι εσύ κυκλοφορείς με το εσώ-

ρουχό σου. 

«ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡ-
ΦΟ ΜΩΡΟ 
Ε∆Ω!... …ΚΑΤΑ 

ΠΟΛΥ!»

ΧΑΧΑ

ΧΑΧΑ

ΧΑΧΑ
ΧΑΧΑΧΑ

ΧΑ
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Η Τζίνα βάζει πίσω στη θέση της τη φωτογραφία και 

ύστερα απομακρύνεται, χαιρετώντας όλους τους άλ-

λους σαν η βασίλισσα του χορού. 

Όπου να ’ναι θα ξεράσω. Και να με εδώ, να στέκομαι 

μπροστά στο μισό σχολείο, σαν επισκέπτης από τον 

Πλανήτη των Ηλιθίων. Αλλά μπορώ να το αντιμετω-

πίσω αυτό. Το έχω ξανακάνει παλιότερα. Αυτό που 

το κάνει το απόλυτο χάλι είναι ότι ξέρω πως ήταν η 

Τζίνα αυτή που μου την έφερε.

Η Τζίνα είναι από τους ανθρώ-

πους που αντιπαθώ περισσότε-

ρο. Απλά, αυτό. Είναι ένα από 

ΟΛΑ όσα αντιπαθώ στη ζωή μου. 

Για ρίξτε μια ματιά στη λίστα μου:

Σας ευχαριστώ: Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 
Είσαστε ΥΠΕΡΟΧΟΙ!

ΟΛΟΙ σας!

Εκτός από ΕΣΕΝΑ, Νέιτ!
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ! ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ!ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ!
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ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ!ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ!

        του        κυρίου Νέιτ Ράιτ,
προσέξτε: ΔΕΝ έχουν μπει με τη σειρά!
Τις γάτες      ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ όταν δεν τους έχουν βγάλει
                  τα νύχια
Την αυγοσαλάτα
Τα μαθήματα γενικών γνώσεων
Την Ημέρα Φωτογράφισης της ΤάξηςΤην Ημέρα Φωτογράφισης της Τάξης
Τις ξεφλουδισμένες, ξεραμένες 
«γομολάστιχες», που όχι μόνο δε 
σβήνουν τίποτα, αλλά ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΝΟΥΝ τα πάντα!

Για μια 
στιγμή!

Δεν ήμουν 
έτοιμος ακόμη!

ΚΛΙΚ!

Τα τυποποιημένα διαγωνίσματα
Το να είμαι άρρωστος το Σαββατοκύριακο
Τα μαθηματικά
Τις «παλιές» μουσικές
Το καλλιτεχνικό πατινάζΤο καλλιτεχνικό πατινάζ
Την τσιχλόφουσκα που χάνει 
τη γεύση της σε
είκοσι δευτερόλεπτα
Τους μπαρμπέρηδες που δεν έχουν ιδέα τι 
σημαίνει το «πάρ’ τα λίγο στην κορφή»
Τις ζουληγμένες μπανάνες
Τα ψώνια
Την ΤζίναΤην Τζίνα
Τα κοψίματα από χαρτίΤα κοψίματα από χαρτί
Τις συναντήσεις γονιών-δασκάλωνΤις συναντήσεις γονιών-δασκάλων
Οποιοδήποτε καλλιτεχνικό σχέδιο που συμπεριλαμβάνει χαρτονέ-Οποιοδήποτε καλλιτεχνικό σχέδιο που συμπεριλαμβάνει χαρτονέ-
νιες θήκες αυγών ή φίλτρα πίπας νιες θήκες αυγών ή φίλτρα πίπας 

Μα θέλω να δω 
το ΧΟΚΕΪ!

Άλμα εις τριπλούν 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ φιγού-
ρα! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

την αδελφή 
μου την Έλεν

Α, κι άλλο Α+! Εσύ τι 
βαθμό 
πήρες; 
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Αυτό το κάνει εντελώς ξεκάθαρο, σωστά; Όταν 

συγκρίνεις κάποιον με αυγοσαλάτα και καλλιτεχνικό 

πατινάζ, αυτό δείχνει πόσο χαμηλά έχει πέσει.

«Έλα τώρα» λέει ο Φράνσις. «Δεν τη ΜΙΣΕΙΣ».

«Ναι, τη μισώ» μουγκρίζω.

«Λοιπόν, απλά θυμήσου τι λένε» δηλώνει ο Τέντι 

χαμογελαστός. «Είναι λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο 

μίσος και στην…»

ΑΧ, ΠΟΣΟ 
ΤΗ ΜΙΣΩ.

…ΑΓΑΑΑΠΗ!
XA

XA
XA
XA
XE

XE XE

XE
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«Εσείς οι δυο θα κάνετε ένα ΥΠΕΡΟΧΟ ζευγάρι» 

λέει ο Φράνσις πνιχτά και κοροϊδευτικά, όταν επιτέ-

λους συνέρχεται από τα γέλια.

Είμαι έτοιμος να τους τσουγκρίσω σαν αυγά τα κεφά-

λια τους, όπως στο Τρίο Στούτζες…

…όταν χτυπάει το κου-

δούνι για να μπούμε 

στην αίθουσα ανακοι-

νώσεων.

Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για μένα η αίθουσα ανα-

κοινώσεων –και πώς θα μπορούσε, άλλωστε, όταν εί-

σαι αναγκασμένος να μοιράζεσαι για δέκα λεπτά το 

οξυγόνο με την κυρία Γκόντφρεϊ–, αλλά είμαι με τα 

μπούνια μέσα σε ό,τι θα κάνει τον Φράνσις και τον 

Τέντι να το βουλώσουν. Και μπαίνω.

ΜΑΛΙΣΤΑ. ΕΙΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ!

ΜΜΜΜ!

ΜΠΟΝΓΚ!
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Καινούριες θέσεις; Έξοχα. Τρέχα γύρευε. Πραγμα-

τικά δε σκάω και πολύ για το πού θα κάτσω. Το μόνο 

που θέλω είναι ν’ αρχίσει το μάθημα, ώστε να μπο-

ρέσω να αφήσω όλη αυτή την ιστορία με την Τζίνα…

ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ. ΟΛΟΙ ΣΑΣ 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
    ΣΑΣ.
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…ΠΙΣΩ ΜΟΥ.
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Θα αναρωτιέστε σίγουρα: Τι τρέχει με τον Νέιτ και 
τρέφει τέτοιο μίσος για την Τζίνα; Είναι στ’ αλήθεια 
αυτή τόσο κακιά;

Ουφ, η απάντηση θα ήταν ναι. Με κεφαλαίο Ν.  
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Είναι δύσκολο να πω τι είναι αυτό στην Τζίνα που με 

βουρλίζει περισσότερο. Υπάρχουν τόσα πολλά, που 

δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Αλλά σας βρήκα  

ένα καλό: Συνέχεια περιαυτολογεί, συνέχεια μας λέει 

πόσο ΣΠΟΥΔΑΙΑ είναι.

Η ΤΖΙΝΑΤΖΙΝΑ  ΛΕΕΙ

Είμαι ΤΟΣΟ πολύ πιο 
έξυπνη από εσένα!

Όχι, παίρνεις καλύτερους 
ΒΑΘΜΟΥΣ.

Γιατί είσαι ΦΥΤΟΥΛΑΣ!

Δεν έχω πάρει ποτέ τιμωρία!
ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ!                                    ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ:

Χάνεις τα καλύτερα…

Είμαι πάντα της κυρίας Γκόντ-
φρεϊ η αγαπημένη μαθήτρια! …επειδή είσαι εντελώς 

ΓΛΕΙΦΤΡΑ!

ΕΓΩΕΓΩ  ΛΕΩ

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟ-
ΓΡΑΦΗΣΤΕ
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Ο Φράνσις λέει πως ίσως η Τζίνα ΚΑΜΩΝΕΤΑΙ πως 

είναι καλύτερη από όλους τους άλλους, γιατί βαθιά 

μέσα της δεν της αρέσει πραγματικά ο εαυτός της. Θα 

μπορούσε να έχει κάποιο δίκιο. Ούτε κι εγώ θα μου 

άρεσα, αν ήμουν η Τζίνα. Αλλά η Τζίνα έχει πιάσει 

πρώτη θέση στο μυαλό μου τούτο το πρωί. Πραγματι-

κά θα πρέπει να το βάλω ν’ αρμενίσει αλλού.

Όπως στο γεγονός πως το μάθημα άρχισε μόλις πριν 

πέντε δευτερόλεπτα, και η κυρία Γκόντφρεϊ έχει ήδη 

αρχίσει να τσιρίζει.

Και τώρα βγάζει το μπλε ντοσιέ της. Αμάν, όχι.

ΗΣΥΧΙΑ, ΟΛΟΙ!...

ΕΙΠΑ.

ΗΣΥΧΙΑ!

ΤΡΙΤΗ: Ρ
ΡΕΨΙΜΟ!

ΜΑΝΤΕΨΕ

Ο ΝΕΙΤ 

ΡΟΚΑΡΕΙ!  
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Η κυρία Γκόντφρεϊ έχει χρωματιστούς κώδικες για 

όλα. Το κίτρινο ντοσιέ της είναι για το απουσιολόγιο. 

Το πράσινο είναι για τα γραπτά στο σπίτι. Το κόκκινο 

είναι γεμάτο με εργασίες στην τάξη. Και το μπλε;

«Για ειδικού τύπου 

πρόγραμμα».

Και δεν εννοώ ειδι-

κό με την καλή έν-

νοια. Στο δημοτικό 

το «ειδικό» είναι κά-

τι σαν βρομόλογο.

Την τελευταία φορά που κάναμε ένα ειδικού τύπου 

πρόγραμμα, η κυρία Γκόντφρεϊ μου έβαλε μόνο Γ+ 

στην έκθεσή μου για τη Λουιζιάνα, επειδή, όπως εί-

πε, έγραψα πάρα πολλά 

για τους πελεκάνους. ΗΡ-

ΘΕ ΚΑΝΕΙΣ; Ο πελεκά-

νος συμβαίνει να είναι το 

επίσημο πουλί της Λουι-

ζιάνα! Αυτή ήταν ζωτικής 

σημασίας πληροφορία!

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ 
ΜΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ 
∆ΟΥΛΕΙΑ;

ΠΟΙΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ;

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ



24

Και στο προηγούμενο μάθημα από αυτό μου έβαλε 

έναν άθλιο βαθμό για το αντίγραφο του Κολοσσαίου, 

επειδή το έφτιαξα με Λέγκο. Δηλαδή τι ΠΕΡΙΜΕ-

ΝΕ από εμένα να κά-

νω;  Να πάω στο κοντι-

νότερο νταμάρι και να 

βγάλω κανένα κομμάτι 

μάρμαρο;

«Πρόκειται να σας πω 

για μια καινούρια ειδική εργασία, τάξη» ανακοινώ-

νει η κυρία Γκόντφρεϊ. Χαμογελάει, πράγμα που δεν 

είναι ποτέ καλό σημάδι. Επιπλέον, οποτεδήποτε βλέ-

πω τα δόντια της φάτσα κάρτα, μου θυμίζει επίθεση 

καρχαρία στον Πλανήτη των Ζώων.

∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ!   

Θα γράψετε μια ΕΡΕΥΝΑ 
για ένα ΣΠΟΥΔΑΙΟ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ!

ΒΟΟΟΓΓΚΗΤΟ…

ΠΡΙΟΝΙΑ!
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Αηδία. Μια έρευνα. Μιλάμε για σφαγή. Αυτά τα πράγ-

ματα παίρνουν καιρό να γίνουν. Και συνήθως μετράνε 

ένα κάρο βαθμούς για τη βαθμολογία του εξαμήνου.

«ΚΑΙ…» συνεχίζει…

ΓΙΟΥΠΙ!! Επιτέλους και μερικά καλά νέα!

Κοιτάζω τον Τέντι και τον Φράνσις. Μπορώ να πω 

πως όλοι μας σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Σηκωνό-

μαστε σαν να μας έχουν βάλει ελατήρια από τις θέ-

σεις μας και κατευθυνόμαστε προς τη δασκάλα μας 

στο μπροστινό μέρος της τάξης.

ΑΜΑΝ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΚΙ ΑΛΛΑ; 

ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜ-
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ.
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Μας κοιτάζει σαν να έχει μόλις μυρίσει κάτι που 

ζέχνει. «Δε ΝΟΜΙΖΩ πως είναι καλή ιδέα» λέει.

«Πρώτα απ’ όλα, θα 

δουλέψετε ΖΕΥΓΑΡΙΑ, 

και όχι σε ομάδες των 

τριών» λέει, κι ακού-

γεται λες και περίμενε 

από εμάς να το ξέρουμε 

ήδη. «Και ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

και πάνω απ’ όλα… θα 

ταιριάξω εγώ τους μα-

θητές στην τύχη».

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τη μόνη φορά που μας άφησε να δουλέψου-

με μαζί οι τρεις, ήταν τότε που κατασκευά-

σαμε ένα ομοίωμα του Βεζούβιου και τυχαία 

την πιτσιλίσαμε με ψεύτικη λάβα.

ΚΥΡΙΑ ΓΚΟΝΤ-
ΦΡΕΪ!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 

ΜΑΣ ΝΑ…

…∆ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ;

ΟΠΑ.
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Βγάζει ένα βάζο μπισκότων από το κάτω κάτω συρ-

τάρι της. Φυσικά, δεν υπάρχει ούτε ένα μπισκότο εκεί 

μέσα. Μάλλον τα έφαγε όλα η ίδια. Και σίγουρα δε 

σκέφτηκε να ΜΑΣ προσφέρει κι εμάς ένα...

«Θα διαλέγω δυο ονόματα κάθε φορά» εξηγεί η κυρία 

Γκόντφρεϊ. «Ο συμμαθητής με τον οποίο θα γίνετε ζευ-

γάρι θα είναι ο συνεργάτης σας σ’ αυτή την εργασία».

ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ; ΝΕΪΤ, ΕΙΝΑΙ 
ΟΠΩΣ ΟΤΑΝ 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΣΤ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗΣ!

ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜ-
ΜΑΤΙΑ ΧΑΡΤΙ…

…ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΛΩΝ 

ΣΑΣ!

Π
  Ο
    Ϊ
     Ν
       Κ!
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Ουάου. Αυτό μοιάζει με τις κληρώσεις της λοταρίας 

στην τηλεόραση, όπου ένα μανούλι βγάζει αριθμη-

μένες μπάλες του πιγκ πογκ από μια ιχθυοδεξαμενή.  

Μόνο που η κυρία Γκόντφρεϊ δε χρησιμοποιεί μπά-

λες του πιγκ πογκ. Και δεν είναι μανούλι.

Η τάξη αρχίζει να μουρμουρίζει. Όλοι μας καταλα-

βαίνουμε τι παίζεται εδώ.

Θα μπορούσες να βρεθείς με κάποιον πολύ φίλο ή να 

μπλεχτείς με κάποιον τελείως λιμοκοντόρο.

Αυτοί είναι οι ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ γι’ απόψε!

… Και τώρα 
ακολουθεί ο ΓΟΥ-
ΙΝΚ ΣΑΜΕΡΣ με το 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ!



Οι καλύτεροι συνεργάτες είναι φως φανάρι ποιοι εί-

ναι: Ο Φράνσις ή ο Τέντι θα ήταν φανταστικοί. Το 

να γίνω ταίρι με την Τζένι θα ήταν πέρα από κάθε 

φαντασία. Και φυσικά οποιοσδήποτε δουλέψει μαζί 

ΜΟΥ θα είναι σαν να κερδίζει το μεγαλύτερο ποσό 

στο τζάκποτ.

Αλλά σε κάθε τάξη υπάρχουν πάντα λίγα παιδιά σαν 

κι αυτά:

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙπροειδοποίηση κίνδυνος

       ΝΙΚ ΜΠΛΟΝΣΚΙΝΙΚ ΜΠΛΟΝΣΚΙ
∆εν κάνει πολλή δουλειά, 
επειδή συνέχεια είναι 
πολύ απασχολημένος με το 
να «σκάβει για χρυσάφι».  

ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ!

       ΚΙΜ ΚΡΕΣΛΙΚΙΜ ΚΡΕΣΛΙ
Θέλει να είναι πε-
ρισσότερο από μια 
απλή συνεργάτης 
στην εργασία, αν 
καταλαβαίνετε 
τι εννοώ.

ΣΚΡΑΤΣ

ΣΚΡΟΥΤΣ
ΣΚΡΑΤΣ

ΚΑΚΟ
ΚΑΚΟ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

Ας αγκαλια-
στούμε.

ΤΩΡΑ! 
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Το συναρπαστικό θα ήταν να τους σκοτώσω και τους 

πέντε. Τι με εμποδίζει να το κάνω; Η κυρία Γκόντφρεϊ, 

που στέκεται πλάι στο γραφείο της και μας κοιτάζει.

         ΤΑΜΠΙΘΑ ΜΠΕΡΚΤΑΜΠΙΘΑ ΜΠΕΡΚ
∆ε λέει ποτέ τίποτε, 
πράγμα που είναι λιγάκι 
παλαβιάρικο. Επιπλέον, 
ανοιγοκλείνει τα μάτια της 
μόνο μια φορά την ημέρα, 
κι αυτό με κάνει ν’ ανατρι-
χιάζω.    

Έι… 
γεια σου; 
ΓΕΙΑ ΣΟΥ;  

ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

         ΜΑΡΚ ΤΣΕΣΓΟΥΙΚΜΑΡΚ ΤΣΕΣΓΟΥΙΚ
∆εν είναι ακριβώς τέρας 
εξυπνάδας. Και βρομάει 
σαν άπλυτες κάλτσες.  

Δεν το κατάλαβα.  

        ΤΖΙΝΑ ΧΕΜΠΦΙΛ - ΤΟΜΣΤΖΙΝΑ ΧΕΜΠΦΙΛ - ΤΟΜΣ
Φανταστείτε το πιο ενο-
χλητικό άτομο που έχετε 
συναντήσει στη ζωή σας.  
Ύστερα πολλαπλασιάστε το 
με χίλια, με ένα εκατομμύ-
ριο, ένα δισεκατομμύριο.

Μπορούμε να πάρουμε 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ δουλειά για 

το σπίτι;

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΚΛΑΠ
ΚΛΑΠ
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Α! Το έπιασα. Κάνει αυτό που 

κάνουν πάντα οι δάσκαλοι, όταν 

μένουν ακίνητοι και περιμένουν 

την τάξη να αποφασίσει πως ήρ-

θε η ώρα να το βουλώσουν.

Τελικά χώνει το χέρι της στο βάζο και βγάζει τα δυο 

πρώτα κομμάτια χαρτί. «Κέντρα…» διαβάζει δυνατά 

«…και Μάθιου».

Ρίχνω ένα γρήγορο βλέμμα στην Κέντρα και τον Μά-

θιου. Δε δείχνουν και πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά εί-

μαι απολύτως σίγουρος πως και οι δυο τους συνειδη-

τοποιούν ένα πράγμα:

Η κυρία Γκόντφρεϊ συνεχίζει…

«Μπράιαν και Κέλι… Μόλι και Άλισον …Τζένι και 

Άρθουρ … Κιμ και Νικ… Σίντι και Στίβεν…».

ΣΙΩΠΗ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟ-

ΤΕΡΑ.
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Για περίμενε, σταμάτα.  Κάνε επαναφορά.  Άκουσα 

σωστά;

Έξοχα. Αυτοί οι δυο είναι ήδη σχεδόν αχώριστοι, 

όπως έχετε καταλάβει. Τώρα θα περνάνε ακόμη ΠΕ-

ΡΙΣΣΟΤΕΡΟ χρόνο μαζί. Αυτό είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ!

Άλλο και τούτο, όχι ΔΑ!  Πρώτα η Τζένι και ο Άρθουρ, 

και τώρα ο Τέντι και ο Φράνσις θα δουλέψουν μαζί;  

Η ΤΖΕΝΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΘΟΥΡ 
 ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ;

ΤΕΝΤΙ 
ΚΑΙ 

ΦΡΑΝΣΙΣ
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Κοίτα τους εκεί πέρα. Κάνουν σαν να κέρδισαν μόλις 

ένα ταξίδι στην Ντίσνεϊλαντ.

Αλλά τι θα γίνει μ’ ΕΜΕΝΑ; Διατρέχω βιαστικά την 

τάξη και κάνω κάποιους γρήγορους υπολογισμούς. 

Υπάρχουν μόνο λίγα ονόματα που δεν έχει διαλέξει 

ακόμα η κυρία Γκόντφρεϊ.

Το στομάχι μου κάνει κατάδυση ως τα παπούτσια 

μου. Η Τζίνα δεν έχει ταιριάξει με κανέναν ακόμη. 

ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!! ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΒΛΑΚΕΣ.

ΚΑΘ
Ι… ΤΣΑΝΤ…ΟΝΤΡΕΪ… ΜΑΡΚ ΤΖΙΝΑ!
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Ποπό, Θεούλη μου, όχι. Σε ΠΑΡΑΚΑΛΩ, μη με αφή-

σεις να φορτωθώ την Τζίνα. ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛ-

ΛΟΝ εκτός από αυτή.

Η κυρία Γκόντφρεϊ χώνει το χέρι της πάλι στο βάζο.

ΝΕΪΤ… 

ΚΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ….

ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΖΙΝΑ, ΟΧΙ ΤΗΝ 
ΤΖΙΝΑ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΖΙΝΑ, 
ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΖΙΝΑ, ΟΧΙ ΤΗΝ 
ΤΖΙΝΑ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΖΙΝΑ.

…ΜΕΓΚΑΝ! 

ΟΥΟΥΟΥΦ!

ΝΕΪΤ
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Τι ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ!! Μια χαρά είναι η Μέγκαν για 

συνεργάτης. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ κι από καλά. Η Μέγκαν 

είναι ήρεμος τύπος. Είναι όμορφη, είναι έξυπνη…

Δεν είναι εδώ.  Μέγκαν;  Μπας κι έχει δει κανένας 

σας τη Μέγκαν;

«Ποπό, περιμένετε» λέει η κυρία Γκόντφρεϊ. «Μόλις 

θυμήθηκα πως η Μέγκαν θα βγάλει τις αμυγδαλές 

της αυτή την εβδομάδα. Θα απουσιάσει για κάποιο 

διάστημα».

ΕΙΝΑΙ….   

ΕΙΝΑΙ….   

;

; ;

;

Αυτό σημαίνει πως θα 
χρειαστείς…  

… ένα ΑΛΛΟ 
ΤΑΙΡΙ!

δραματική 
μουσική!

ΜΠΑΜ 
ΜΠΑΜ 
ΜΠΑΜ 
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«Α-αλλά, δε θα με πείραζε να περιμένω μέχρι να 

γυρίσει η Μέγκαν» λέω τραυλίζοντας. «Απλά θα…»

«ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ, Νέιτ» γαβγίζει η κυρία Γκόντφρεϊ. 

Πριν προλάβω να πω μια ακόμα λέξη, έχει ήδη χώσει 

το χέρι της ξανά στο βάζο. «Θα συνεργαστείς με…»

…ΤΖΙΝΑ  
ΟΧΙ!... ΟΧΙ!...

ΟΧΙ!!
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«Υπάρχει κανένα ΠΡΟΒΛΗΜΑ μ’ εσάς τους δυο;»  

ρωτάει η κυρία Γκόντφρεϊ με έναν τρόπο που σημαί-

νει ξεκάθαρα πως θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε.

Η γνωστή Τζίνα. Λέει ακριβώς αυτό που θέλει να 

ακούσει η δασκάλα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να προσποι-

ηθώ πως όλα είναι φίνα και ωραία, όταν δεν είναι. Τα 

μάτια της κυρίας Γκόντφρεϊ μοιάζουν σαν να είναι 

έτοιμα να μου ανοίξουν μια τρύπα στο κεφάλι. Αλλά 

ρώτησε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και εγώ πρέπει 

να της απαντήσω.

ΟΧΙ, ΚΥΡΙΑ ΓΚΟΝΤΦΡΕΪ!  
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!

ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ!

ΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ… 

… ΠΩΣ ∆Ε 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
∆ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΥ-
ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ.
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«Αλήθεια;» ρωτάει και καμώνεται την έκπληκτη.  

«Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ το ΓΙΑΤΙ!»

Μερικά παιδιά γελάνε πνιχτά. Η κυρία Γκόντφρεϊ 

μας γυρνάει την πλάτη και αρχίζει να γράφει στον 

πίνακα. Έτσι κάνει πάντα όταν θέλει να πει πως 

τέλειωσε η κουβέντα. Δεν υπάρχει διέξοδος. Είμαστε 

κι επίσημα συνεργάτες με την Τζίνα.

ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ 
ΕΣΕΙΣ ΟΙ ∆ΥΟ ΘΑ 

ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟ-
ΧΗ ΟΜΑ∆Α! 

ΕΚΤΑΚΤΑ!


