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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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Ο ΤΖΕΦ ΚΙΝΙ είναι σχεδιαστής διαδικτυακών παιχνιδιών.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ουάσινγκτον και το
1995 µετακόµισε στη Νέα Αγγλία. Ο Τζεφ ζει τώρα στη
νότια Μασαχουσέτη µε τη σύζυγό του και τους δυο γιους
τους. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης
τα βιβλία του ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ: ΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΚΡΕΓΚ ΧΕΦΛΙ, το οποίο έχει γυριστεί κινηµατογραφική ταινία από την Twentieth Century Fox,
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 2: Ο ΡΟΝΤΡΙΚ ∆ΕΝ
ΠΑΙΖΕΤΑΙ!, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 3: ΤΟ
ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 4: ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΖΩΗ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 5: Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΣΙΚΛΑ: ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟ και ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ: ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ

Υπάρχουν κι άλλα βιβλία
µε τις περιπέτειες του αγαπηµένου ήρωα.
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Στον Τιτσίνο
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο
Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν πώς και πώς
τις γιορτές, αλλά εμένα το διάστημα ανάμεσα στην Ημέρα
των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα με κάνει ράκος.
Αν κάνεις ένα λάθος μέσα στους πρώτους έντεκα μήνες
του χρόνου, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά αν κάνεις μια γκάφα
την περίοδο των γιορτών, την πάτησες άσχημα.
ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΧΕΣ ΠΑΡΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ∆ΩΡΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΕΣ
ΤΣΙΜΠΗΣΕΙ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΣΟΥ
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Β∆ΟΜΑ∆Α!

Μαµά

Μαµά

Μαµά
Γκρεγκ

Μαµά

Μαµά

Πρέπει για έναν ολόκληρο μήνα να φέρεσαι καλά και εγώ
δεν την αντέχω τέτοια πίεση. Για έξι-εφτά συνεχόμενες
μέρες, εντάξει, αλλά όχι μήνα. Καθόλου δε θα με χάλαγε
να μετακινούσαν τις Ευχαριστίες και να τις έβαζαν
μια βδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.
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Πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που οι γονείς τους
δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Εκείνα δε χρειάζεται
να αγχώνονται μήπως κάνουν κάτι κακό τις συγκεκριμένες
μέρες. Έχω κάτι φίλους, που ανήκουν σ’ αυτή
την κατηγορία, και νομίζω πως ειδικά τότε γίνονται
λίγο πιο κάφροι, μόνο και μόνο επειδή μπορούν.
ΟΥΠΣ!

ΤΣΑΦ

Αυτό πάντως που με αγχώνει περισσότερο είναι η όλη
υπόθεση με τον Άγιο Βασίλη. Το ότι μέρα νύχτα ξέρει
τι κάνεις, σε βλέπει. Ε, αυτό κι αν με φρικάρει. Μέχρι
που άρχισα να φοράω πιτζάμα στον ύπνο γιατί δεν έχω
καμιά όρεξη να με βλέπει με το σώβρακο.
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Πάντως δεν έχω τελείως πειστεί πως ο Άγιος Βασίλης
έχει χρόνο να παρακολουθεί όλα τα παιδιά είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο. Φαντάζομαι πως μπορεί
να τσεκάρει το κάθε παιδί μια δυο φορές το χρόνο για
λίγα δευτερόλεπτα – αλλά με την γκαντεμιά που με δέρνει
εμένα, μάλλον θα με βλέπει στις πιο ακατάλληλες φάσεις.
ΤΙ ΑΗ∆ΙΑ!

Αν ΠΡΑΓΜΑΤΙ βλέπει όλα όσα κάνουμε, ε, τότε την έβαψα.
Έτσι, όταν του γράφω, δεν του λέω πια τι δώρο θέλω.
Απλώς προσπαθώ να φτιάχνω μια όσο το δυνατόν
καλύτερη εικόνα του εαυτού μου.
Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,
Δεν πέταξα εγώ το νεράντζι
στη γάτα της κυρίας Τέιλορ,
παρότι ίσως έτσι φάνηκε
από µακριά.
Με εκτίµηση,
Γκρεγκ Χέφλι
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Μετά είναι και εκείνη η λίστα με τα «Καλά και τα κακά
παιδιά». Όλοι μιλάνε γι’ αυτήν αλλά δεν την έχω ΔΕΙ ποτέ
και μόνο οι γονείς μπορούν να σου πουν περίπου σε ποια
κατηγορία είσαι. Πάντως εμένα κάτι μου βρομάει εδώ πέρα.

ΑΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ,
ΘΑ ΣΕ ∆ΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΣΕ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ.

Αναρωτιέμαι πόσο ακριβής μπορεί να είναι αυτή η λίστα.
Στη γειτονιά μου έχω ένα παιδί που το λένε Τζάρεντ Πάιλ
και δε νομίζω πως υπάρχει άλλος άνθρωπος που να αξίζει
περισσότερο να βρίσκεται στη λίστα με τα «κακά» παιδιά.
Όμως, πέρσι του έκαναν δώρο ένα μηχανάκι, οπότε πείτε
μου αν είναι με τα καλά του τελικά ο Άγιος Βασίλης.
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ν Άγιο

από το

Βασίλη

Και σαν να μη μου ’φτανε ο Άγιος Βασίλης, έχω
και τη μαμά που πέρσι βρήκε σε κάτι παλιές κούτες
μια χειροποίητη κούκλα από τα παιδικά της χρόνια.
Η μαμά είπε πως η κούκλα λέγεται «Κατάσκοπος
του Άγιου Βασίλη» και δουλειά του είναι να βλέπει
πώς φέρονται τα παιδιά και να δίνει αναφορά
στον Άγιο Βασίλη στο Βόρειο Πόλο.
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Εμένα καθόλου δε μ’ αρέσει αυτή η ιστορία. Πρώτον,
πιστεύω πως μες στο σπίτι σου έχεις δικαίωμα
στην ιδιωτική ζωή. Και δεύτερον, ο Κατάσκοπος
του Άγιου Βασίλη με φρικάρει.

ΜΠΡΡΡΡ
ΜΠΡΡΡ

Εντάξει, δεν πολυπιστεύω πως η κούκλα πάει και τα λέει
όλα στον Άγιο, αλλά προσπαθώ να φέρομαι καλά όποτε
με παρακολουθεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
ΝΑ ΠΑΩ
ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ;

ΑΧ, ΤΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ!
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Αλλά μάλλον δεν έχει καμιά σημασία, γιατί ο αδελφός μου
ο Ρόντρικ δίνει συνέχεια λάθος πληροφορίες για μένα
στον Κατάσκοπο.
ΕΓΩ, Ο ΓΚΡΕΓΚ ΧΕΦΛΙ,
ΠΗΡΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ.

ΤΣΙΠΣ

Κάθε πρωί που ξυπνάω, βρίσκω τον Κατάσκοπο και
σε καινούριο σημείο, κάτι που υποθέτω πως σημαίνει
ότι ταξίδεψε μέχρι το Βόρειο Πόλο μες στη νύχτα. Αλλά
έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως ο Ρόντρικ είναι
αυτός που τον μετακινεί τελικά.

ΑΑΑΑΑΑ!
ΧΡΙΤΣ
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Κυριακή
Σήμερα βγάλαμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια από
την αποθήκη στο υπόγειο. Έχουμε ολόκληρες κούτες
στολίδια και μερικά είναι πολύ παλιά. Είναι και ένα
που έχει πάνω μια φωτογραφία μου να κάνω μπάνιο
στο νεροχύτη με τον Ρόντρικ και είναι τελείως ρόμπα,
αλλά η μαμά δε μ’ αφήνει να το πετάξω.

Στήσαμε το δέντρο στο σαλόνι και αρχίσαμε να
το στολίζουμε. Ο μικρός μου αδελφός, ο Μάνι, κοιμόταν
στο δωμάτιό του και όταν ξύπνησε και ανακάλυψε
ότι στολίζαμε το δέντρο χωρίς αυτόν, έπαθε υστερία.
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ΧΡΙΣ/ΚΑ

ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ

Ο λόγος που φρίκαρε τόσο ο Μάνι ήταν επειδή κάποιος
κρέμασε το αγαπημένο του στολίδι, ένα μπαστουνάκι
γλειφιτζούρι που του αρέσει πολύ. Έτσι η μαμά
το κατέβασε από το δέντρο και του το έδωσε να
το κρεμάσει μόνος του.

ΣΝΙΦ

Όμως ο Μάνι ήθελε να είναι το στολίδι του το ΠΡΩΤΟ που
θα μπει στο δέντρο, πράγμα που σήμαινε πως έπρεπε να
ξεκρεμάσουμε όλα τα στολίδια για να γίνει το δικό του.
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Τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν στο σπίτι μου κάθε μέρα.

ΧΡΙΣ/ΚΑ

ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ

Η μαμά δεν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και με τον Μάνι
την απειλή του Άγιου Βασίλη για να φέρεται καλά, αλλά
κάτι μου λέει πως θα γίνει κι αυτό. Αν και δεν το βρίσκω
τόσο καλό μέτρο για να μας ελέγχει. Γιατί με το που
τελειώνουν τα Χριστούγεννα, η μαμά δεν έχει από
πού να πιαστεί.
ΩΡΑΙΑ! ΠΟΛΥ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ Ο ΚΟΥΝΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΠΑΙ∆ΙΑ!
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Δευτέρα
Λίγο πριν από τις διακοπές των Ευχαριστιών, έγινε
ένας διαγωνισμός στο σχολείο για να βρεθεί το καλύτερο
σλόγκαν κατά του εκφοβισμού και το μεγάλο βραβείο
ήταν ένα πάρτι με πίτσες για τη νικήτρια ομάδα.

»ÃÁÃ ¶ªË »¦ÃÄ¶¹ª
Á° ªÆ°»°Æ¸ª¶¹ª
ÆÃÁ ¶º¼Ãµ¹ª»Ã!

¼ôéÀêå íéá ïíÀäá íÛøòé ðÛîôå áôÞíöî
ëáé óëÛãïù ôï ëáìàôåòï óìÞçëáî ëáôÀ
ôïù åëæïâéóíïà. Æè îéëÜôòéá ïíÀäá
ðåòéíÛîåé Ûîá ¦°ÄÆ¹ íå ¦¹Æª¶ª
óôèî ôòáðåúáòÝá ôïù óøïìåÝïù.
°÷ åêáæáîÝóïùíå ôïî åëæïâéóíÞ Æ¿Ä°!

Όλοι ήθελαν το πάρτι ό,τι κι αν ήταν αυτό που έπρεπε
να κάνουν για να νικήσουν. Δυο ομάδες κοριτσιών
σκέφτηκαν παρόμοια σλόγκαν και η κάθε ομάδα
κατηγορούσε την άλλη ότι της το έκλεψε.

ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΦΟΒΟ

ΤΕΡΜΑ
ΣΤΟ ΦΟΒ

Ο
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Η όλη κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κάποια
στιγμή ο διευθυντής μπήκε στη μέση για να αποτρέψει
τα χειρότερα.

Τ
ΣΤ ΕΛ
ΟΦ

ΟΣ Ο
ΟΒ

Φέτος στο σχολείο μας υπάρχει επισήμως μόνο ένας τύπος
που τρομοκρατεί τα παιδιά, ο Ντένις Ρουτ. Και με τόσες
πινακίδες και αφίσες παντού, μάλλον το ’χει πιάσει
το μήνυμα.
ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΟΝ
ΟΧΙ
ΤΡΟΜΟΣ

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΣΤΟΠ
ΣΤΟΝ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΕΔΩ
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Τη μέρα πριν από τις Ευχαριστίες, έγινε μια μεγάλη
συγκέντρωση κατά του σχολικού εκφοβισμού και όλοι
στο αμφιθέατρο είχαν τα μάτια τους καρφωμένα συνέχεια
στον Ντένις. Κάπου τον λυπήθηκα και προσπάθησα να
τον κάνω να νιώσει καλύτερα.

ΠΑΤ
ΠΑΤ

Παρόλο που ο Ντένις είναι ο μόνος που μας τρομοκρατεί
όλους φέτος, πέρσι είχαμε ΚΑΜΠΟΣΟΥΣ. Στα διαλείμματα
έβλεπες συνέχεια μαθητές να τρομοκρατούν άλλους μαθητές
κι έτσι οι καθηγητές έβαλαν μια συσκευή στο προαύλιο και
τα παιδιά μπορούσαν να πατάνε ένα κουμπί και να ειδοποιούν
κάποιον μεγάλο αν ήταν ανάγκη.

ΓΙ
Α

Α

ΤΟ ΚΟΥ

Ι
ΜΠ

ΠΑΤ

ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΟΥ

Β Ο Η Θ ΕΙΑ
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Περιττό να πω ότι η συσκευή δεν άργησε να γίνει το πιο
βολικό μέρος για να ψαρεύουν τα παλιόπαιδα το επόμενο
θύμα τους.

ΡΑΑΑΑΑ!

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!
Α

ΤΟ ΚΟΥ

Β Ο Η Θ ΕΙ

Α

ΓΙ
Α

Ι
ΜΠ

ΠΑΤ

ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΟΥ

Οι καθηγητές λένε πως και το ΠΕΙΡΑΓΜΑ είναι ένα είδος
εκφοβισμού, αλλά δε βλέπω να σταματάει ποτέ. Τα παιδιά
στο σχολείο μου κοροϊδεύουν συνέχεια το ένα τ’ άλλο.
Πάντως, ένας λόγος που αποφεύγω να γίνομαι επίκεντρο
είναι γιατί δε θέλω να μου κολλήσει κανένα παρατσούκλι
όπως του Κόντι Τζόνσον.
Στο νηπιαγωγείο, ο Κόντι είχε πατήσει κάποτε κακά
σκύλου στο διάλειμμα και από τότε όλοι τον λένε «Πιφ».
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ΓΙΑΚ!

ΧΑ
ΧΑ!

ΤΣ
ΠΛΑ

Και δε μιλάω μόνο για τα άλλα παιδιά. Και οι δάσκαλοι,
ακόμη κι ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τον φώναζε έτσι.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΦ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΡΙΣΤΑ
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ!

Ένα θα σας πω: Αν μου κολλήσουν εμένα ποτέ κανένα
παρατσούκλι σαν το «Πιφ», θα μετακομίσω σε άλλη πόλη.
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