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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Ελίζα Βαβούρη



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΡΗ γεννήθηκε στην Αθή-
να. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών
και το Lοndon Montessori Centre. Έχει γρά-
ψει εκατόν πενήντα τέσσερα παιδικά βιβλία
(δικά της και διασκευές), οχτώ µυθιστορήµα-
τα για ενηλίκους και έχει µεταφράσει πάνω
από χίλια τριακόσια βιβλία παιδικής και εφη-
βικής λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά
βραβεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστι-
κή της δουλειά.

Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí
ôá âéâëßá ôçò ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΖΩΑΚΙ, ΕΓΩ ΕΙ-

ΜΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥ-

ΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ

ΓΥΑΛΙΑ, ΕΝΑ Α∆ΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ, H NTA-

NIEΛΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ,

Ο Α�-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ,

Η ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΕΝΑ

Α∆ΕΛΦΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΕΝΙΑ, καθώς και
τα βιβλία της για ενηλίκους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟ-

ΝΕΑΣ; ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ!, ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟ-

ΜΑΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ και ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ.



Στην Κάτια, το θαύµα που
µου χάρισε φέτος ο Α�-Βασίλης!





Θαλασσένια η γοργονοπριγκίπισ-
σα ζούσε σε ένα κρυστάλλινο πα-

λάτι στο βυθό της θάλασσας. Ήταν µια χα-
ρούµενη µικρή γοργόνα και της άρεσε να
ακούει ιστορίες για τον Α²-Βασίλη. Μα-
γευόταν µε κάθε λέξη της γιαγιάς Σένιας,
όταν παρέα µε τον Τζίτζι, το µικρό αδελφό
της, κάθονταν στην αγκαλιά της και τους
µιλούσε για τα ξωτικά και τους ταράνδους.

– Θα πάω κι εγώ στο Βόρειο Πόλο να δω
τον Α²-Βασίλη, έλεγε συνέχεια η Θαλασ-
σένια.

– Οι γοργόνες δεν µπορούν να ζήσουν
στην ξηρά, απαντούσε η γιαγιά της.



Νωρίς το απόγευµα, παραµονή
Πρωτοχρονιάς, η Θαλασσένια κολυ-
µπούσε βαριεστηµένα στη µεγάλη, φωτι-
σµένη πλατεία των γοργονανθρώπων, πα-
ρέα µε το φίλο της, τον Πριτς το ψαράκι. Η
πλατεία ήταν πληµµυρισµένη µε θαλασ-
σινά χριστουγεννιάτικα δέντρα, κεντηµένα
µε κοράλλια, πολύχρωµες γιρλάντες από
ανεµώνες της θάλασσας και ψάρια που
παρήγαν ηλεκτρικό ρεύµα. Είχαν ταξιδέ-
ψει από το µακρινό Αµαζόνιο και τον Πο-
ταµό Νείλο αµέσως µόλις τα φώναξε ο
θείος της Θαλασσένιας, ο βασιλιάς των
γοργονανθρώπων. Τα ηλεκτρικά χέλια,
τα γατόψαρα και τα σαλάχια στόλιζαν
µε το λαµπερό φως τους τα δέντρα κι
έψελναν τα κάλαντα. Η µικρή γοργόνα
όµως δε χαµογελούσε. Εκείνη ήθελε να
γνωρίσει τον Α²-Βασίλη.





Ξαφνικά το πήρε απόφαση.
– Θα πάω στο Βόρειο Πόλο, τώρα αµέ-

σως! δήλωσε στον Πριτς.
– Τρελάθηκες; έκανε εκείνος, αλλά η

Θαλασσένια δεν τον άκουσε.
Το ψαράκι έτρεξε να ειδοποιήσει τη φι-

λενάδα τους, την Μπλιµ Μπλοµ τη φάλαι-
να. Τη βρήκε στην κουζίνα του σπιτιού της
να φτιάχνει φαλαινοκουραµπιέδες για τα
Μπλιµπλοµάκια της. Όταν της είπε τι σκό-
πευε να κάνει η Θαλασσένια, η σοφή φά-
λαινα ταράχτηκε. Αλλά µέχρι να κάνει
µπάνιο και τα έξι άτακτα Μπλιµπλοµάκια
της, να τα τα�σει, να τα βάλει να κοιµηθούν
στις φαλαινοκουκέτες τους, να τους διαβά-
σει φαλαινοπαραµύθια και να τα φιλήσει
ένα ένα, πέρασε η ώρα.







Όταν έφτασε παρέα µε τον Πριτς στο
παλάτι της Θαλασσένιας ήταν αργά.

– Ξέρεις πού πήγε η αδελφή σου; ρώ-
τησαν τον Τζίτζι.

– Ξέλω! Ταλατένια πάει ζει Άζιο, τους
είπε, βγάζοντας τη γοργονοπιπίλα του.

– Μα τι λέει; ρώτησε ο Πριτς.
– Αυτό που φοβόµασταν, απάντησε η

Μπλιµ Μπλοµ. Πρέπει να τη σταµατή-
σουµε!



Οι δύο φίλοι πέρασαν το Βασίλειο των
∆ελφινιών, τις απότοµες πλαγιές και τους
πύργους µε τα κοράλλια, κολύµπησαν
ανάµεσα σε αρχαία αγάλµατα και αµφο-
ρείς, ώσπου έφτασαν στο σκοτεινό Βασί-
λειο των Καρχαριών.

– Μπρρρ! Φοβάµαι, ψιθύρισε ο Πριτς.
– Ανέβα στην πλάτη µου, του φώναξε η

Μπλιµ Μπλοµ.







Προχωρούσαν όλη τη νύχτα
ανάµεσα σε άγνωστα βασίλεια, µυτερούς
βράχους και βαθιά θεοσκότεινα νερά,
ώσπου έφτασαν στην ίδια την άβυσσο του
ωκεανού. Ο Πριτς συνέχιζε να τρέµει από
το φόβο του, αλλά η Μπλιµ Μπλοµ δε φο-
βόταν τίποτα. Φάλαινα ήταν άλλωστε. ∆ια-
σταυρώθηκαν µε τόνους, γιγαντιαία κα-
λαµάρια, βατραχόψαρα, γάδους, δράκαι-
νες, σµέρνες, ακόµα και θαλάσσιες χε-
λώνες.



Γρήγορα τα νερά πάγωσαν. Ο Πριτς
έτρεµε τώρα κι από το κρύο.

– Γιααατί… κάααανει τόσο κρύυυο;
ρώτησε.

– Πλησιάζουµε στο Βόρειο Πόλο, απά-
ντησε η Μπλιµ Μπλοµ. Κοίτα! Στο βυθό
υπάρχουν µόνο κιτρινωπά χαλίκια.







Ξαφνικά τους πλησίασε ένα πα-
ράξενο ψάρι, που έµοιαζε µε µο-
νόκερο, έµοιαζε όµως και µε

φάλαινα.
– Καιρό έχω να σε δω, Μπλιµ Μπλοµ!
Τι δουλειά έχεις εδώ, στο βορειότερο

σηµείο της Γης; ρώτησε η φάλαινα
µονόκερος.

– Γεια σου, Κέρη, µουρµούρισε η
Μπλιµ Μπλοµ. Ψάχνω να βρω µια
απερίσκεπτη γοργόνα, που θέλει να
γνωρίσει τον Α²-Βασίλη.



– Λιποθύµησε από το κρύο και τη µετα-
φέραµε στη γιατρό µας, τη Φώφη, τη λευ-
κή φάλαινα, απάντησε η Κέρη. Ελάτε µα-
ζί µου.

Έφτασαν κι οι τρεις στο ιγκλού-ιατρείο
της Φώφης. Η Θαλασσένια βρισκόταν κου-
κουλωµένη µε κουβέρτες στο κρεβάτι του
ιατρείου κι είχε κλειστά τα µάτια.







– Είναι µισό παιδί και µισό ψάρι. ∆ε µά-
θαµε τίποτα για τέτοιες περιπτώσεις στην
ιατρική σχολή, παραπονέθηκε η Φώφη.

– Ξύπνα, σε παρακαλώ! άρχισε να φω-
νάζει ο Πριτς, ταρακουνώντας τη Θαλασ-
σένια.

– Αν δε ζεσταθεί, δε θα ξυπνήσει, απά-
ντησε η Φώφη. Όµως όλα είναι παγωµέ-
να στο βυθό του Βόρειου Πόλου. Τι θα κά-
νουµε; συνέχισε και κοίταξε τις άλλες δύο
φάλαινες.

– Ελάτε µαζί µου. Γρήγορα! φώναξε η
φάλαινα µονόκερος.





Η Μπλιµ Μπλοµ άρπαξε στην αγκα-
λιά της τη Θαλασσένια κι ακολούθησε

την Κέρη παρέα µε τους άλλους.
Έφτασαν σε ένα µεγάλο βράχο κοντά

στο ιατρείο. Η Κέρη άρχισε να κολυµπάει
µε δύναµη προς την επιφάνεια. Η Μπλιµ
Μπλοµ κι η Φώφη την ακολούθησαν.

– Εεε! Μη µε αφήνετε µόνο µου! τσίριξε
ο Πριτς, τρέχοντας ξοπίσω τους.



Ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό µπαµ!
Αχτίδες φωτός τρύπωσαν στο βυθό. Ο Πριτς
κοίταξε ψηλά κι είδε πως η Κέρη είχε χρη-
σιµοποιήσει το κέρατό της σαν παγοθραυ-
στικό για να ανοίξει µια τρύπα στους πά-
γους της επιφάνειας. Ύστερα µεγάλωσε
την τρύπα µε το κέρατό της.

– Μπιρδιµπίρδι! φώναξε µετά, όσο πιο
δυνατά µπορούσε.

– Εµπρός; απάντησε µια βαριά φωνή και
µια άσπρη πολική αρκούδα έχωσε τη µου-
σούδα της µέσα στο νερό από την τρύπα.

Η Φώφη εξήγησε ότι κινδύνευε η µικρή
γοργόνα.
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Ο Μπιρδιµπίρδι έχωσε τα τεράστια γού-
νινα χέρια του στο παγωµένο νερό, πήρε
στην αγκαλιά του τη Θαλασσένια, κι έπει-
τα έτρεξε και χτύπησε την πόρτα του σπι-
τιού του Α²-Βασίλη.
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– Και τώρα; ρώτησε ανήσυχα η Μπλιµ
Μπλοµ µέσα στο νερό.

– Ο Α²-Βασίλης ξέρει καλά τι πρέπει να
κάνει, χαµογέλασε η Κέρη.

– Σ’ ευχαριστώ, Κέρη! Σ’ ευχαριστώ,
Φώφη! Καλή χρονιά! ψιθύρισε συγκινη-
µένη η Μπλιµ Μπλοµ, ανέβασε στην πλά-
τη της τον Πριτς, που τα είχε χαµένα, και
πήρε το δρόµο του γυρισµού.

– Μα πώς αναπνέει η Θαλασσένια στην
ξηρά; Και πώς θα γυρίσει πίσω; ρώτησε
ανήσυχα ο Πριτς.

– Χαζό ψαράκι! ∆εν πιστεύεις στα θαύµα-
τα, έτσι; έκανε γελώντας η Μπλιµ Μπλοµ.
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Η Θαλασσένια άρχισε να βήχει. Ύστε-
ρα άνοιξε τα µάτια της. Βρισκόταν ξαπλω-
µένη σε ένα κρεβάτι. Γύρω της υπήρχαν
µικρούτσικα ξωτικά που τη κοιτούσαν πα-
ραξενεµένα. Και δίπλα τους βρισκόταν ο
ίδιος ο Α²-Βασίλης!

– ∆εν το πιστεύω! φώναξε.
– Χο, χο, χο! Βρίσκεσαι στο σπίτι µου,

στο Βόρειο Πόλο. Κι αυτό το οφείλεις
στους φίλους σου, είπε ο Α²-Βασίλης.

– Κι αναπνέω! Ζήτω! φώναξε η Θαλασ-
σένια.

– Ένα από τα δώρα µου για σένα, χα-
µογέλασε ο Άγιος.

– Το ωραιότερο δώρο της ζωής µου, ψι-
θύρισε η µικρή γοργόνα κι αγκάλιασε τον
Α²-Βασίλη.







Ήταν ένα όνειρο που βγήκε αληθινό.
Το εργαστήρι του Α²-Βασίλη έµοιαζε µε
πολύχρωµο λούνα παρκ, γεµάτο µε του
κόσµου τα παιχνίδια. Η Θαλασσένια βοή-
θησε τα ξωτικά να δέσουν τους φιόγκους
στα πακέτα µε τα δώρα, τραγούδησε µα-
γευτικά θαλασσινά κάλαντα, τάισε τους τα-
ράνδους καρότα και µπισκότα µε βρόµη,
κι έφτιαξε ένα ζεστό, µυρωδάτο τσάι για
τον Άγιο.



Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο Α²-Βα-
σίλης το ταξίδι του στον κόσµο, η Θαλασ-
σένια φίλησε ένα ένα και τα εκατόν ένα
ξωτικά και γλίστρησε µέσα στο έλκηθρο
µε τους ταράνδους.





Στο βάθος του ορίζοντα άρχισε να τρε-
µοπαίζει ένα αχνό φως που πληµµύρισε
τον ουρανό του Βόρειου Πόλου. Λαµπε-
ρά κύµατα φωτιάς σχηµάτισαν µια τερά-
στια πρασινοκόκκινη κουρτίνα. Ήταν το
Βόρειο Σέλας που ευχήθηκε «Καλό ταξί-
δι» στον Α²-Βασίλη. Εκείνος χαµογέλασε
κι έπιασε τα χαλινάρια. Οι τάρανδοι χλι-
µίντρισαν κι απογειώθηκαν ψηλά στον
ουρανό, ενώ τα κουδουνάκια τους έβγα-
ζαν χρυσές λάµψεις.
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Όταν ο Α²-Βασίλης έφτασε στο
Βασίλειο των Γοργονανθρώπων,
ακούµπησε απαλά την κοιµισµένη

γοργόνα στο κρεβάτι της στο παλάτι
του βυθού κι άφησε δίπλα της το δώ-
ρο του: µια άσπρη λούτρινη πολική
αρκουδίτσα. Ήταν σίγουρος πως η
Θαλασσένια θα την ονόµαζε «Μπιρ-
διµπίρδι».

Ύστερα κολύµπησε ως το έλκη-
θρό του στην επιφάνεια της θά-
λασσας.



– Χο, χο, χο! Τι όµορφα που είναι! Το
καλοκαίρι θα έρθω να κάνω τα µπάνια µου
εδώ! φώναξε.

Όλοι κοιµούνταν στο βασίλειο. Μόνο
ένα ψαράκι, που δεν το έπαιρνε ο ύπνος,
άνοιξε το στόµα του από την έκπληξη µό-



λις είδε τον Α²-Βασίλη. Τα µατάκια του γέ-
µισαν δάκρυα χαράς.

– Είχε δίκιο η Μπλιµ Μπλοµ! µουρ-
µούρισε ο Πριτς. Όταν πιστεύεις
στο όνειρό σου, όλα είναι δυνατά.
Ακόµα και τα θαύµατα!




