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«Πρωί πρωί, στα δέκατα γενέθλιά της, η Έρικα βρήκε στο κατώφλι του σπιτιού
της τον Ελέφαντα». Έτσι ξεκινά αυτή η ιστορία με ένα κορίτσι που απέκτησε
έναν ελέφαντα ή ενός ελέφαντα που απέκτησε ένα κορίτσι.
Η Έρικα ζει και δεν ζει με τον θείο της. Το υπνοδωμάτιό του είναι άδειο εδώ και
δυο χρόνια γιατί ο θείος Τζεφ, που είναι και ο μοναδικός συγγενής της, είναι
ορνιθολόγος κι έφυγε ταξίδι μακρινό για να ψάξει ένα σπάνιο πουλί.
Η Έρικα, είναι ένα κορίτσι με πρακτικό μυαλό και ψάχνει τρόπους για να βρει
λεφτά. Πώς αλλιώς θα ταΐσει τον μεγαλόσωμο Ελέφαντα... Κι είναι ένας
ελέφαντας που κάνει ΠΡΟΝΚ! Κι αυτά τα ΠΡΟΝΚ η Έρικα τα καταλαβαίνει. Κι
ενώ τώρα έχει παρέα τον Ελέφαντα, συνειδητοποιεί πως ουσιαστικά είναι μόνη
και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι δίπλα της να τη στηρίξουν στις δύσκολες
στιγμές. Κι όταν νομίζει πως βρήκε κάποιον φίλο, κάνει λάθος. Κι όταν νομίζει
πως κάποιος είναι εχθρός της και πάλι κάνει λάθος. Γιατί στη ζωή, πολλές
φορές, μας στηρίζουν αλλά και μας γυρίζουν την πλάτη, άτομα που ούτε
μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε.
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για πολλά. Για την αλληλεγγύη, για τη φιλία, για
την ελευθερία, για την αγάπη. Το κυριότερο όμως είναι πως μιλά στην καρδιά
του αναγνώστη. Μικρού και μεγάλου.
Η μετάφραση από την Αργυρώ Πιπίνη είναι εξαιρετική.
Η συγγραφέας καταφέρνει να μας αφηγηθεί μια σουρεαλιστή ιστορία με τρόπο
τόσο φυσιολογικό που τελικά δεν φαντάζει κι εντελώς απίθανο να βρει κάποιος
– ακόμα κι εμείς – έναν ελέφαντα έξω από το σπίτι.
Και τον αγαπά η Έρικα αυτόν τον Ελέφαντα. Τον αγαπά με όλη της την καρδιά.
Διακινδυνεύει πολλά γι’ αυτόν. Δεν θέλω όμως να αποκαλύψω περισσότερα.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως όταν η ιστορία φτάνει πια στο τέλος της,
δεν είναι ένα πραγματικό τέλος. Απλά εκεί σταματά το βιβλίο. Η ιστορία
συνεχίζει για πολύ πολύ ακόμα. Όπως και όλες οι ιστορίες. Κι αυτό κάνει τα

παιδιά αναγνώστες, αφού κλείσουν το βιβλίο, να κλείσουν και τα μάτια και να
σκεφτούν τι να έγινε άραγε μετά.
«... Όταν δίνετε όλη σας την καρδιά σε κάτι ή σε κάποιον, η ιστορία δεν τελειώνει
πραγματικά, επειδή γίνεται κομμάτι του εαυτού σας για πάντα».
Αλλά, προς το παρόν - όσον αφορά τη μικρή μας παρουσίαση - αυτό είναι το
ΤΕΛΟΣ.
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