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Η μαμά της Ρηνούλας ετοιμάζεται να γεννήσει ένα αδελφάκι. Παρόλο που δεν λέει τίποτα,

η Ρηνούλα καταλαβαίνει ότι η μαμά ταλαιπωρείται από το μωρό. Ύστερα, αφού γεννιέται,

έχει την κακή συνήθεια να κολλάει και να τρώει το στήθος της μαμάς. Η Ρηνούλα θυμώνει

με αυτό και διακατέχεται από την επιθυμία να προστατεύσει τη μαμά και να νουθετήσει το

μικρό αδελφό της. Όμως, ένα απρόσμενο δώρο έρχεται να ανατρέψει τη στάση της αυτή

και να την κάνει να αποδεχτεί το γεγονός του θηλασμού.

Ένα δύσκολο και ιδιαίτερο θέμα θίγεται στο βιβλίο αυτό. Το σύνηθες, ως ιστορία, είναι η



εγκυμοσύνη  και  ο  ερχομός του  νέου  μέλους  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  στην  υπόλοιπη

οικογένεια. Εδώ όμως γίνεται ένα βήμα παραπάνω. Η Εύη Τσιτιρίδου διαλέγει να αγγίξει

τον θηλασμό με όλες τις προεκτάσεις όπου αυτό έχει. Κάθε παιδί, όσο κι αν έχει αποδεχτεί

το νέο αδελφάκι, πάντα βγαίνει έντονη ζήλια όταν το βλέπει να θηλάζει. Η ψυχολογία του

κλονίζεται και συνήθως δείχνει,  έστω και περιστασιακά, μίσος προς αυτό. Κι εδώ, στην

ιστορία,  αυτό  φαίνεται  από  την  προσπάθεια  νουθεσίας  του,  όταν  η  μητέρα  τους

απουσιάζει. 

Όπως σε κάθε ιστορία για παιδιά, έτσι κι εδώ δίνεται η λύση: ένα δώρο από τη μαμά και το

μωρό που έχει φωτογραφίες με θηλαστικά ζώα αλλά και πρώτη και κύρια τη φωτογραφία

της μαμάς με τη Ρηνούλα. Η Ρηνούλα με αυτό συνειδητοποιεί και βλέπει διαφορετικά την

κατάσταση και σιγά σιγά την αποδέχεται. Το σίγουρο είναι ότι αυτό θα ήταν ένα ιδανικό

σενάριο που στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν θα πετύχαινε. Όμως εδώ έχουμε μια

ιστορία που εκτός του ότι αγγίζει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, βοηθάει και παροτρύνει τους

γονείς να το δουν, να το αντιμετωπίσουν και να το λύσουν. 
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