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6
σηµάδια
ότι η γάτα σου

νοµίζει πως είναι

πούµα
(Είναι οι λεγόµενες «οραµατικές εµπειρίες» της.)

Εξαφανίζεται από το σπίτι για µέρες,

Επιχειρεί διαρκώς ν’ αρπάξει ζώα πολύ µεγαλύτερα
από την ίδια.

και όταν γυρίζει µοιάζει να έχει µόλις επιστρέψει από το Βιετνάµ.

6 7

cat_final (GR).indd   6 11/21/14   4:14 PM



6
σηµάδια
ότι η γάτα σου

νοµίζει πως είναι

πούµα
(Είναι οι λεγόµενες «οραµατικές εµπειρίες» της.)

Εξαφανίζεται από το σπίτι για µέρες,

Επιχειρεί διαρκώς ν’ αρπάξει ζώα πολύ µεγαλύτερα
από την ίδια.

και όταν γυρίζει µοιάζει να έχει µόλις επιστρέψει από το Βιετνάµ.

6 7

cat_final (GR).indd   7 11/21/14   4:14 PM



Τρώει σκυλοτροφή.
Η γάτα σου προσπαθεί να αποκτήσει όγκο λαµβάνοντας µεγάλες ποσότητες 
πρωτεϊνών.

∆εν φοβάται τα µεγάλα αρπακτικά.

Σλουρπ σλουρπ
Μιαµ µαµ µιαµµµµµ

Σλουρπ σλουρπ

Γουρ
Γουρ
Γουρ

ΑΖΩΡ

5. 

6.

Παραφυλάει διάφορα µεγάλα, άψυχα αντικείµενα.
Εξασκείται στο κυνήγι καριµπού.

Είναι υπερβολικά εκφραστική.
Η γάτα σου νοµίζει ότι βγάζει εντυπωσιακά τροµακτικούς βρυχηθµούς.

Μιααααοοόρρρ
Μιαρ Μιαρ

Ουµιάρ ουάαρρρρ

8 9
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Πώς βλέπεις εσύ τη γάτα σου
Λατινική ονοµασία: Felis Catus Κοινή ονοµασία: γάτα, ψιψίνα

Τα εκπληκτικά αυτιά επιτρέπουν στη γάτα σου
ν’ ακούει ΤΑ ΠΑΝΤΑ εκτός από το γ...µένο το όνοµά της.

Αν την κουνάει, αυτό σηµαίνει ότι
η γάτα σου σκοπεύει να το διασκεδάσει

όσο µπορεί
(και να σε εµποδίσει, όσο µπορεί, να κάνεις το ίδιο).

Αν χαϊδέψεις εδώ, θα
δεις τη ζωή πιο αισιόδοξα.

Απόκοσµα µάτια που
λάµπουν στο σκοτάδι.

Χρήσιµα και σε διαγωνισµούς
καρφώµατος µε το βλέµµα.

Παράγει ουσίες που σε κάνουν
ν’ αναρωτιέσαι µήπως το

διαιτολόγιό της αποτελείται
αποκλειστικά από ψόφιους ασβούς

µαγειρεµένους σε αέριο µουστάρδας.
Αν χαϊδέψεις εδώ, το αποτέλεσµα µπορεί να

είναι µαγικό, αλλά αν η διάθεση της γάτας σου
δεν είναι καλή ίσως και να υποφέρεις πολύ.

Είναι πολύ ωραίο να σε γλείφει
η γάτα σου µε την αξιολάτρευτη

γλωσσίτσα της.
Παύει όµως να είναι αξιολάτρευτη µόλις

θυµηθείς ότι καθαρίζει µ’ αυτήν τον
πισινό της.

Με τα πόδια µπορεί να πραγµατοποιεί
µερικές φορές απίστευτα ακροβατικά. Άλλοτε πάλι

εκτοξεύεται µ’ αυτά κατευθείαν στους τοίχους.

Τα γαµψά νύχια
µοιάζουν να

έλκονται µυστηριωδώς
από µακριά, λεπτά
πράγµατα όπως τα

πόδια ενός καινούριου
επίπλου ή οι γάµπες σου.

Πώς σε βλέπει η γάτα σου
Λατινική ονοµασία: Homo Sapiens

Κοινή ονοµασία: Πελώριος Άτριχος Γουρουνο-Γορίλλας Σκλάβος

Ο Γουρουνο-Γορίλλας περνάει το
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του

καθαρίζοντας το σπίτι και πληρώνοντας
λογαριασµούς αντί να κοιµάται και

να γλείφει τα αχαµνά του.
Αυτό δείχνει ότι ο Γουρουνο-Γορίλλας

διαθέτει υπερβολικά
µικρό εγκέφαλο.

Το τέλειο µέρος για άραγµα στις 3 το πρωί.

Αυτές οι στρουφιχτές µικρές τρύπες
που µοιάζουν µε πισινό τσούχτρας

είναι ιδανικά σηµεία για να
κάνεις τα παράπονα σου.

Τρύπα που παράγει µια σειρά
από ήχους και διαταγές τις οποίες

µπορούµε κάλλιστα να αγνοήσουµε.

Αν αποκοιµηθείς σ’ αυτό εδώ
το µέρος που ανεβοκατεβαίνει, είναι
σαν να βρίσκεσαι σε µια ζεστή βάρκα

διασχίζοντας τις ήρεµες
θάλασσες της τελειότητας.

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
του σώµατος του Γουρουνο-Γορίλλα.

Τα χέρια παρέχουν δωρεάν τροφή
και µασάζ για ΜΙΑ ΖΩΗ.

Όποτε βαριέσαι,
σκαρφαλώνεις εδώ.

Εδώ από πίσω γρατζουνάς όταν
ο Γουρουνο-Γορίλλας κουβαλάει

κάτι τεράστιο και πανάκριβο, όπως
µια τηλεόραση µε επίπεδη οθόνη.

Ο Γουρουνο-Γορίλλας λατρεύει τις προκλήσεις.

Μικροί σάκοι του µποξ που
τριγυρνούν στο πάτωµα.

10 11
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Πώς χαϊδεύεις μια

ψιψίνα

Η ψιψίνα αποφασίζει πότε
είναι ώρα για χάδια.

πατ
πατ
πατ

12 13
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Μη χαϊδεύεις έτσι την
ψιψίνα –λάθος κίνηση.

Άλλο ένα λάθος:

πατ
πατ
πατ

σκρατς
σκρατς
σκρατς

Αν η ψιψίνα γουργουρίζει, μάλλον
κάνεις καλή δουλειά.

Αν η ψιψίνα αποκοιμηθεί, έχεις
κάνει εξαιρετική δουλειά.

Αν η ψιψίνα σε παρατηρεί με
τ’ αυτιά στραμμένα προς τα πίσω,
δεν τα πας καθόλου καλά.

7

10́

0ποκ

ΓΟΥΡΡ
ΓΟΥΡΡ
ΓΟΥΡΡ

14 15
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Αν η ψιψίνα σού αποκαλύψει
την κοιλιά της, σε καλεί να την
τρίψεις.

Μην απορρίψεις την πρόσκληση.
Λένε πως, όταν χαϊδεύεις την κοι-
λίτσα μιας ψιψίνας, είναι σαν να
παίζεις με τα μαλλιά ενός αγγέλου.

Ωστόσο, η εκτεθειμένη κοιλιά μπορεί και να
σημαίνει ότι η ψιψίνα θέλει να σε παρασύρει
σε μια τριχωτή παγίδα όπου θα αισθανθείς στο
σώμα σου γαμψά νύχια, δόντια και πόνο.

Το μυστικό είναι να την
κοιτάξεις πρώτα στα

μάτια.
Τι βλέπεις;

Συμπάθεια;
Ή δολοφονικές

διαθέσεις;
Οι δαγκωνιές και οι νυχιές είναι κάτι σαν την αγριάδα στο σεξ.
Όσο πιο πολύ σε πονάει, τόσο πιο πολύ δείχνει ότι σ’ αγαπάει.

Πρέπει να υπομείνεις τον πόνο και να συνεχίσεις τα χάδια.

Μη σταματάς πρόωρα τα χάδια.

Διαφορετικά, η ψιψίνα το καταγράφει
και θα τα αναπληρώσει αργότερα.

πατ
πατ
πατ

17
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∆ΩΡΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΥ

Ν’ αφήσω ένα ψόφιο πουλί στην µπροστινή βεράντα

Ν’ αφήσω ένα ψόφιο πουλί στην πίσω βεράντα

Ν’ αφήσω ένα ψόφιο πουλί στο καθιστικό

Να αφήσω ένα ΣΧΕ∆ΟΝ ψόφιο πουλί στο καθιστικό

περιµένω µέχρι να το δει και στη συνέχεια
φροντίζω ώστε να ψοφήσει 100% ΧΑΧΑΧΑΑΑΑ

Ν’ αφήσω ένα κοµµένο κεφάλι πουλιού στην κρεβατοκάµαρα
Πού είναι το υπόλοιπο;;!!

∆ώρο έκπληξη σε δύο µέρη!!!

Να ξεράσω σε κάτι γυαλιστερό
στο έξυπνο κινητό;

στο παρµπρίζ;
στο κούτελό του;

Να µασήσω παλιές οικογενειακές φωτογραφίες
(έτσι κι αλλιώς, µ’ αγαπάει πιο πολύ απ’ τους ηλίθιους συγγενείς του)

Μόλις επιστρέψει απ’ τη δουλειά, να πηδήξω και να
µπήξω τα νύχια µου στ’ αχαµνά του

Η επίθεση στ’ αχαµ
νά ενισχύει

την εορταστικ
ή διάθεση

κατά 10000%

Πότε η γάτα σου αναπτύσσει
µεγάλες ταχύτητες

Όταν βιάζεται

Όταν φωνάζεις το όνοµά της

Στις 3.37 το πρωί, όταν εµφανίζεται
ως διά µαγείας µια πίστα Φόρµουλα 1
γύρω απ’ το κρεβάτι σου
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∆ΩΡΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΥ
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Σε ζουλάει

Ίσως νομίζεις ότι πρόκειται για ένδειξη
τρυφερότητας, στην πραγματικότητα όμως

ελέγχει τα εσωτερικά σου όργανα για τυχόν
αδυναμίες.

Εκσφενδονίζει με μανία τα
περιττώματά της

Αφού χρησιμοποιήσει την αμμολεκάνη,
η γάτα σου κλοτσάει αναίτια τα περιττώματά της
τριγύρω, σκορπίζοντάς τα σε όλο το δωμάτιο.

Πρόκειται για πρακτική ταφής
πτωμάτων.

Σε καρφώνει με το βλέμμα

Αν εμπλακείς με τη γάτα σου σε διαγωνισμό
καρφώματος με το βλέμμα, μην το

αποστρέψεις. Γιατί τότε θα καταλάβει ότι είσαι
αδύναμος και είναι πιθανόν να εξαπολύσει

κάποια επίθεση.

20 21
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Σου φέρνει νεκρά ζώα

Δεν σου κάνει δώρο. Σε προειδοποιεί.

Ξερνάει γρασίδι

Μέσα από αυτή την οδυνηρή διαδικασία
πρόσληψης και αποβολής της τροφής
οι γάτες προετοιμάζονται πνευματικά

και σωματικά για τη μάχη.

Κρύβεται σε σκοτεινά μέρη
και σε παρακολουθεί

Η γάτα σου κρύβεται συχνά
προκειμένου να σε

μελετήσει στο φυσικό
σου περιβάλλον.

Κοιμάται πάνω στις
ηλεκτρονικές συσκευές σου

Οι άνθρωποι διαθέτουν ανώτερη τεχνολογία.
Η γάτα σου το γνωρίζει, γι’ αυτό και θα

επιχειρήσει να εμποδίσει κάθε επικοινωνία
με τον έξω κόσμο.

Πασπατεύει το πρόσωπό
σου ενώ κοιμάσαι

Οι γάτες δεν ξέρουν να πνίγουν
ανθρώπους, ωστόσο δεν εγκαταλείπουν

ποτέ τις προσπάθειές τους.

Βγαίνει σαν αστραπή από το
δωμάτιο μόλις μπεις μέσα

Αν το κάνει αυτό η γάτα σου, είναι
επειδή η ενέδρα της απέτυχε.

22 23

cat_final (GR).indd   22 11/21/14   4:16 PM



Σου φέρνει νεκρά ζώα

Δεν σου κάνει δώρο. Σε προειδοποιεί.

Ξερνάει γρασίδι

Μέσα από αυτή την οδυνηρή διαδικασία
πρόσληψης και αποβολής της τροφής
οι γάτες προετοιμάζονται πνευματικά

και σωματικά για τη μάχη.

Κρύβεται σε σκοτεινά μέρη
και σε παρακολουθεί

Η γάτα σου κρύβεται συχνά
προκειμένου να σε

μελετήσει στο φυσικό
σου περιβάλλον.

Κοιμάται πάνω στις
ηλεκτρονικές συσκευές σου

Οι άνθρωποι διαθέτουν ανώτερη τεχνολογία.
Η γάτα σου το γνωρίζει, γι’ αυτό και θα

επιχειρήσει να εμποδίσει κάθε επικοινωνία
με τον έξω κόσμο.

Πασπατεύει το πρόσωπό
σου ενώ κοιμάσαι

Οι γάτες δεν ξέρουν να πνίγουν
ανθρώπους, ωστόσο δεν εγκαταλείπουν

ποτέ τις προσπάθειές τους.

Βγαίνει σαν αστραπή από το
δωμάτιο μόλις μπεις μέσα

Αν το κάνει αυτό η γάτα σου, είναι
επειδή η ενέδρα της απέτυχε.

22 23

cat_final (GR).indd   23 11/21/14   4:16 PM



Κοιμάται στο σημείο του
σπιτιού με τη μεγαλύτερη

κυκλοφορία

Πρόκειται για την περίφημη
«ψιψινονάρκη».

Σε κοιτάζει διαρκώς ζοχαδιασμένη
χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, διάολε.

Ξεχειλώνει το στόμα απ’ το
έντονο χασμουρητό 

Δεν πρόκειται για χασμουρητό˙ είναι
μια εκφοβιστική πολεμική γκριμάτσα.

ΨΟΦΑ!

ΨΟΦΑ!

ΨΟΦΑ!

ΣΕ ΜΙΣΩ!
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ΨΟΦΑ!

ΨΟΦΑ!

ΣΕ ΜΙΣΩ!

Οι Αλανιάρηδες
Επεισόδιο 1: ∆ευτέρα
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Λοιπόν, Αλάνη, µου παραπονέθηκαν αρκετοί
ότι χτυπάς συναδέλφους σου στο πρόσωπο κι
έπειτα φεύγεις τρέχοντας απ’ το δωµάτιο…

Η συγκεκριµένη συµπεριφορά είναι απαράδεκτη. Λειτουργεί
διασπαστικά, κι εγώ θέλω η οµάδα µου να αποδίδει στο εκατό
  τοις εκ…

ΕΪ!
πατ, πατ, πατ

ΣΒΙΝΝΝ!

Σπέρα, Αλάνη.
Τι χαµπάρια;

Γεια σου, Αλάνη.
Χθες ο Φρανκ στο λογιστήριο µου ζήτησε να σταµα–

τήσω να κλέβω το κολατσιό του απ’ το ψυγείο του
γραφείου.

Προσπάθησα να εξηγήσω στον χοντροκέφαλο ότι το
ψυγείο του γραφείου είναι κάτι σαν το Βιετνάµ

–ισχύει ο νόµος της ζούγκλας.

Αν δεν το υπερασπιστείς, το δικό σου σάντουιτς
γίνεται ∆ΙΚΟ ΜΟΥ.

ΧΑΨ ΜΙΑΜ ΜΙΑΜ

ΑΜ ΜΑΜ ΜΙΑΜ ΧΑΨ 

Πες τα, ρε Αλάνη!
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