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της Μαρίας Σούμπερτ 

Τι χαρά να συναντάς εκείνον τον ένα φίλο που σε κάνει να νιώθεις χαρά και 

ικανοποίηση. Εκείνον τον έναν φίλο που παρά τις διαφορές που έχετε, σε ολοκληρώνει 

σαν άνθρωπο. Που είναι ο κολλητός σου, το αδέρφι σου, ο δικός σου άνθρωπος. Αυτός 

ο φίλος που έχεις επιλέξει, που δεν σου έχει επιβληθεί γονιδιακά, που βλέπεις τον εαυτό 
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σου σ’ εκείνον. Και που –επαναλαμβάνω- είναι διαφορετικός από εσένα. 

 

Την πρώτη δική μου φίλη την γνώρισα στο Νηπιαγωγείο, όταν μπήκε απλά στην τάξη 

και εγώ την ρώτησα: «Θέλεις να γίνουμε φίλες;» Και ενώ από τότε οι ζωές μας πήραν 

διαφορετικούς δρόμους, και ζούμε σε διαφορετικές χώρες πια, συνεχίζω να την αγαπώ 

και να την σκέφτομαι –και φυσικά να της φορτώνομαι με την πρώτη ευκαιρία! 

Κάπως έτσι φαίνεται πως είναι και η σχέση του λύκου Λουκά με τον Μελέτη το 

γουρουνάκι. Και έτσι αποφασίζουν να συναντηθούν στο Πανδοχείο του Πειρατή, όπου 

θα είναι και οι πατεράδες τους. Η ημέρα λοιπόν ξεκινάει με ανυπομονησία, προχωράει 

με ανυπομονησία και συνεχίζει με αντιπαράθεση. Ορίστε;  

 

Κι όμως… Οι δύο πατεράδες όχι απλώς γνωρίζονται, αλλά μισούνται κιόλας. Και όχι 

απλώς μισούνται, αφηγούνται και τελείως διαφορετικά την ιστορία της γνωριμίας τους 

ο ένας από τον άλλο. Και σα να μην τους έφτανε αυτό, κατέληξαν και οι δύο στο 

νοσοκομείο. 

 

Το ενδιαφέρον βέβαια είναι πως όπως επισημαίνουν τα παιδιά τους, η περιπέτειά τους 

αυτή –άσχετα από το πώς την περιγράφει καθένας τους- είχε ως αποτέλεσμα να 

γνωρίσουν τις μελλοντικές τους συζύγους και εν τέλει να κάνουν τα παιδιά τους.  

 

Ο Geoffroy De Pennart γράφει και εικονογραφεί ένα χιουμοριστικό παραμύθι για την 

προσωπική οπτική και την επιλεκτική μνήμη, αλλά και τους ανθρώπους που μπορεί να 

συναντήσουμε ξανά όταν πια δεν θα το περιμένουμε. Και καταλήγει να φτιάχνει ένα 

παραμύθι όχι μόνο για την γένεση μιας βεντέτας, αλλά και την μοναδική της λύση. 

Γιατί εν τέλει ο Μελέτης και ο Λουκάς θα είναι φίλοι, είτε το αντέχουν οι γονείς τους, 

είτε όχι.  
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