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Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ ΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών
και το Lοndon Montessori Centre. Έχει γράψει εκατόν πενήντα τρία παιδικά βιβλία (δικά
της και διασκευές), επτά µυθιστορήµατα για
ενηλίκους και έχει µεταφράσει πάνω από χίλια τριακόσια βιβλία παιδικής και εφηβικής
λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία
για τα βιβλία της και τη µεταφραστική της
δουλειά.
Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí
ôá âéâëßá ôçò ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΖΩΑΚΙ, ΕΓΩ ΕΙ-

Στη Μαλένα, στον Νικόλα
και σε όλα τα γοργονάκια
που νοµίζουν πως ζηλεύουν
το αδελφάκι τους…

ΜΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ
ΓΥΑΛΙΑ, ΕΝΑ Α∆ΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ, H NTANIEΛΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ,
Ο Α-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ,
Η ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, καθώς και τα βιβλία της για ενηλίκους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΑΣ; ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ!, ΑΓΑΠΩ ΘΑ
ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙ και ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ.
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Η

Θαλασσένια κολυµπούσε στο βυθό ανάµεσα σε πολύχρωµα ψάρια. Τα κοράλλια είχαν αγκαλιάσει τα βράχια γύρω της και σχηµάτιζαν
ολόκληρους κήπους^ κι ύστερα βυθίζονταν πιο βαθιά, δηµιουργώντας πανέµορφα µπαλκόνια. Αλλά η µικρή γοργονοπριγκίπισσα ήταν πολύ στενοχωρηµένη
για να τα θαυµάσει. Τα µεγάλα καστανά
µάτια της ήταν βουρκωµένα.
— Τι κάνεις, Θαλασσένια; τη ρώτησε
ένα ασηµόχρωµο σαλάχι που περνούσε
δίπλα της, αλλά εκείνη δεν απάντησε.
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Έφτασε στο Βασίλειο των ∆ελφινιών,
µια περιοχή µε απότοµες πλαγιές και
πύργους από κοράλλια. Ο βυθός ήταν
γεµάτος άµµο απ’ όπου ξεπρόβαλλαν αρχαία αγάλµατα και αµφορείς. Εδώ κρυβόταν πάντα όταν ήταν στενοχωρηµένη.
Σε λίγο την πλησίασε ο καλύτερός της
φίλος, ο Λφίνι το δελφίνι. Η Θαλασσένια
τον αγκάλιασε κι έβαλε τα κλάµατα.
— Ο µπαµπάς κι η µαµά αγαπάνε µόνο
τον Τζίτζι, τον αδελφό µου! άρχισε να λέει.
— Μα είναι µικρός και χρειάζεται φροντίδα.
— Νύχτα µέρα τον φροντίζουν. Τον
ταζουν, τον µαθαίνουν να µιλάει, να κολυµπάει… Ακόµα κι η ξαδέλφη µου, η
Νερένια, µε ξέχασε. Όλο µε τον Τζίτζι θέλει να παίζει.
— Η Νερένια πιστεύει πως είσαι πολύ
τυχερή που έχεις αδελφάκι ενώ εκείνη
δεν έχει!
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Ξαφνικά η Θαλασσένια σκέφτηκε
κάτι που την έκανε να χαµογελάσει. Η
Νερένια ήθελε αδελφάκι; Πολύ ωραία.
Τέλεια! Ήξερε καλά τι θα έκανε. Θα της
χάριζε το δικό της!
— Σε ευχαριστώ, καλέ µου Λφίνι! Με
έσωσες! φώναξε στο δελφίνι κι έφυγε
γρήγορα από κοντά του.
— Γιατί µε ευχαριστείς; τη ρώτησε εκείνο. Από τι σε έσωσα; Ε… πού πας;
10
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