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Πώς ξεκίνησε το γράψιμο
ενός σπουδαίου βιβλίου

Η περιμενομηχανή

Η σούπερ νοικοκυρά

Η ιστορία του πατέρα 
που σκαρφάλωσε στον τοίχο

Οι διακοπές ενός σπουδαίου 
αθλητή στη θάλασσα

Χρησιμοποιείτε αφρόλουτρο
Μπλουμ Μπλουμ

Μια γυναίκα που τα ’βαζε 
όλα σ’ ένα σχέδιο

Η μόδα των χορταρένιων μαλλιών

Ένα πολύ υπάκουο παιδί



Πώς ξεκίνησε το γράψιμο 
ενός σπουδαίου βιβλίου



Μια φορά ήταν μια γυναίκα που ήθελε να γράψει ένα πολύ 

έξυπνο βιβλίο. Αγόρασε λοιπόν ένα μεγάλο πάκο χαρτί, πενή-

ντα καινούρια μολύβια και μια πολύ ακονισμένη ξύστρα. Στα 

παιδιά της και στον άντρα της είχε παραγγείλει να μην κάνουν 

καθόλου φασαρία και να πατούν στις μύτες των ποδιών τους, 

για να ’χει απόλυτη ησυχία για το γράψιμο.

Άπλωσε μια κόλλα χαρτί, έξυσε το μολύβι κι άρχισε να σκέφτε-

ται την πρώτη φράση που θα ’γραφε. Κι ενώ σκεφτόταν ακόμα 

εκείνη την πρώτη φράση, έξυσε κι άλλο ένα μολύβι κι έξυσε 

και τρίτο, ώσπου να της κατέβει μια καλή ιδέα. Έξυσε και τα 

πενήντα μολύβια και τα ’κανε τόσα δα μικρούλια. Αγόρασε κι 

άλλα, και συνολικά έξυσε έξι χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα μο-

λύβια, μέχρι που τα ’κανε πολύ μικρά. Όλη αυτή η δουλειά τής 

πήρε σχεδόν τρεις εβδομάδες. Την πρώτη φράση δεν την είχε 

γράψει ακόμα, μα είχε γίνει η πρωταθλήτρια στο ξύσιμο των 

μολυβιών. Πρωταθλήτρια παγκόσμια!

Το ’γραψε και η εφημερίδα.
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Τρελούτσικες, παράξενες, αυτοτελείς ιστορίες 

που σίγουρα θα προκαλέσουν το γέλιο 

σε όποιον τις διαβάσει!


