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Κεφάλαιο 1

ΕΓΩ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΜΟΥ

΄Ημουν χωμένος στο ντουλάπι μου.
Ξανά.
Δεν ήταν και πολύ χάλια. Τα ντουλάπια στο 

σχολείο είναι πολύ πιο ευρύχωρα απ’ ό,τι 
νομίζετε.

Ειδικά όταν είσαι τόσο κοντός όσο εγώ.   
 Ίσως και να είμαι ο πιο κοντός εντεκάχρονος 
του πλανήτη. Που θα ήταν σούπερ αν υπήρχε 
παγκόσμιο ρεκόρ για τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν 
υπάρχει. Το έχω ψάξει.

Η μαμά μού λέει συνέχεια «Νίκολας, κάποτε  
θα ψηλώσεις».

Το «κάποτε» είναι μια μαμαδίστικη λέξη που 
σημαίνει «ανάμεσα στο τώρα και στο ποτέ».

ΠΟΤΕΧΡΟΝΟΣΤΩΡΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΜΗ
ΣΥΜΒΕΙ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΤΕ
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Η μαμά μου απλώς προσπαθεί να μου φτιάξει το 
κέφι. Καλή φάση. Αλλά δε μ’ αρέσει καθόλου που με 
φωνάζει Νίκολας. Το όνομά μου είναι Νικ. Νίκολας 
λένε κάτι παιδιά που έχουν ψείρες και εμφανίζονται 
στην αγαπημένη εκπομπή της Γιαγιούκας, τον Δρα 
Χολμς.

Η Γιαγιούκα δεν πιστεύει πως είμαι κοντός. Λέει 
«Απλώς έχεις κολλήσει σ’ αυτό το ύψος γιατί, όταν 
ήσουν μικρός, ήσουν τόσο γλυκούλης, που σου βάλαμε 
τούβλα στο κεφάλι για να μη μεγαλώσεις ποτέ.  
Αλλά θα ψηλώσεις. Κάποτε».

Η Γιαγιούκα βγάζει διάφορα απ’ το κεφάλι της,  
που καμιά φορά έχουν νόημα, αλλά όχι και πολύ.

Το γεγονός παραμένει. Είμαι κοντός. Γι’ αυτό και  
ο Ρόι με έχωσε στο ντουλάπι μου. Επειδή χωράω.

Ο Ρόι έχει θεματάκια. Ή τουλάχιστον έτσι λέει η  
δρ. Ντάνιελς, η σχολική σύμβουλος. Το μόνο του  
θεματάκι, όμως, είναι πως ο Ρόι είναι ένα 
μεταλλαγμένο τρολ. 

ΓΙΑΓΙΟΥΚΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ

Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ

Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ



9

Αντίθετα μ’ εμένα, η δρ. Ντάνιελς 
δε διαθέτει τρολ-όραση.
   Λέει πως ο Ρόι είναι ένα κανονικό παιδί 
που νιώθει αδύναμο και αποκτά έλεγχο 
ελέγχοντας εμένα. Αυτά είναι βλακείες. 
Ο Ρόι είναι απλά κακός. Έτσι είναι 
κάποια παιδιά, πάει τέλειωσε.

Παρόλο που ένιωθα ασφαλής 
στο ντουλάπι μου, δεν ήταν και πολύ 
άνετα. Ο πισινός μου είχε μουδιάσει. 
Είχα ένα ζόμπι για πισινό. Κι όπως 
όλοι ξέρουν, ένας πισινός-ζόμπι 
οδηγεί σε πόδια-κούτσουρα. 
   Εντάξει, μπορείς να περπατήσεις 
λίγο…

Αλλά όχι τελείως.

Ο ΡΟΪ ΣΤΗΝ 
ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ

Ο ΡΟΪ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΜΟΥ

ΠΙΣΙΝΟΣ
-ΖΟΜΠΙ;

ΜΜΜ… 
ΠΙΣΙΝΟΣ
-ΖΟΜΠΙ
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Ήξερα πως, αν δεν έβγαινα σύντομα απ’ αυτό το 
ντουλάπι, δε θα έβγαινα ποτέ. Και δεν είχα καμιά 
όρεξη να περιμένω έναν συγκεκριμένο κάποιον να 
έρθει να με βοηθήσει.

ΚΡΕΜ
ΑΣΤΡΑ

Πολύ αργά 
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΄Ηταν ο επιστάτης, ο κύριος Ντιπρί, 
και κοιτούσε το ντουλάπι μου. 
   Ήταν ο κάποιος που δεν ήθελα 
να με βρει. Κυρίως γιατί είναι παράξενος, 
αλλά, επίσης, επειδή θα με ανάγκαζε 
να πάω να δω τη δρα Ντάνιελς 
στο γραφείο.

Ο κύριος Ντιπρί δεν είναι παράξενος με την 
έννοια που είναι παράξενοι όλοι οι μεγάλοι. Είναι 
πολύ πιο παράξενος. Νομίζω πως είναι χίπης. Όπως 
και η Γιαγιούκα στα νιάτα της. Οι χίπηδες είναι κάτι 
σαν τους σημερινούς σκεϊτάδες, αλλά από την εποχή 
των δεινοσαύρων.

  

 

Κεφάλαιο 2

50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗΜΕΡΑ
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Αφού άνοιξε το ντουλάπι, ο κύριος Ντιπρί 
κοντοστάθηκε για μια στιγμή. Κι ύστερα είπε «Κάτι 
μού λέει πως σ’ αρέσει εδώ μέσα».

Σήκωσα τους ώμους. Αυτό το σήκωμα των ώμων 
είναι η κίνηση στην οποία καταφεύγω σε περίπτωση 
που ό,τι πω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου.

«Γιατί όλο εδώ μέσα σε βρίσκω» είπε.
Σήκωσα ξανά τους ώμους.

«Θες να μου πεις πώς βρέθηκες μέσα;»
Σήκωσα για τρίτη φορά τους ώμους.
«Τώρα αυτό με το σήκωμα των ώμων… σημαίνει 

ότι δε θες να μου πεις ή ότι δεν ξέρεις πώς 
βρέθηκες εκεί μέσα;»

Και τέταρτο σήκωμα ώμων. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ! 
Γιούπι!

Ο κύριος Ντιπρί δεν εντυπωσιάστηκε. «Τότε, 
μάλλον θα ήταν η Έμιλι».

ΠΩΣ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΙ ΓΕΡΝΕΙ

ΚΟΙΤΑΣ 
ΣΤ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
(ΣΦΥΡΙΓΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
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Πρέπει να φάνηκε η έκπληξή μου, γιατί μετά 
πρόσθεσε «Νικ, είμαι πολύ καιρό στο Έμιλι Ντίκινσον, 
ξέρεις».

Έτσι λένε το σχολείο μου. Και η Έμιλι δεν είναι 
αληθινή. Ή τουλάχιστον εγώ δεν πιστεύω πως είναι. 
Και σίγουρα δεν πρόκειται για το φάντασμα της 
Έμιλι Ντίκινσον, της ποιήτριας απ’ την οποία πήρε το 
όνομά του το σχολείο μου. Τα παιδιά τη σκαρφίστηκαν 
πριν κάμποσα χρόνια για να εξηγήσουν τα διάφορα 
περίεργα που συμβαίνουν κατά καιρούς στο σχολείο.

Όπως το γιατί τα τελευταία πέντε λεπτά του κάθε 
μαθήματος μοιάζουν να κρατάνε μια αιωνιότητα.  
Η Έμιλι το κάνει (κρατάει τους λεπτοδείκτες).  
Γιατί στην τραπεζαρία σερβίρουν παντζάρια (που 
κανένα παιδί δεν τα έχει φάει ποτέ σε όλη την  
ιστορία του σύμπαντος). Πάλι η Έμιλι (τρελαίνεται 
για παντζάρια). Και ποιος ρυθμίζει το χαρτί 
τουαλέτας ώστε να βγαίνει μόνο ένα τοσοδούλικο 
κομματάκι όταν το τραβάς; Σωστά – η Έμιλι  
(μερικές φορές είναι απλώς κακιά).

Η Έμιλι κυκλοφορεί γενικά. Αλλά δε με έχωσε 
εκείνη στο ντουλάπι μου. Και δεν υπήρχε περίπτωση 
να πω ποιος το έκανε.

Ο κύριος Ντιπρί κούνησε το κεφάλι και μετά με 
τράβηξε από το ντουλάπι. Τότε ήταν που προσέξαμε 
και οι δύο πως η μπλούζα μου είχε σκιστεί.
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«Πάλι η Έμιλι;» με ρώτησε ο κύριος Ντιπρί.
Αυτή τη φορά δεν είχε σήκωμα ώμων. Πέμπτη φορά 

δε γίνεται. Με την πέμπτη φορά οι μεγάλοι 
σταματάνε να υποθέτουν μόνο πως τους 
κάνεις πλάκα και είναι πια σίγουροι πως 
τους κάνεις πλάκα.

Έκανα όχι με το κεφάλι.
Η μπλούζα μου πρέπει να σκίστηκε όταν 

ο Ρόι με έχωνε στο ντουλάπι. Θα το προσέξει 
κι η μαμά. Και σ’ εκείνη τα σηκώματα των 
ώμων και τα κουνήματα του κεφαλιού δεν 
πιάνουν. Θα πρέπει να σκεφτώ μια κουφή εξήγηση. 
Όχι κάτι του τύπου: ο σκύλος το έκανε ή κάτι 
εξωγήινοι που τους αρέσει να σκίζουν μπλούζες με 
απήγαγαν στο διάλειμμα. Ούτε και στην Έμιλι μπορώ 
να το ρίξω. Δεν είναι του στιλ της κάτι τέτοια.

Έχωσα την μπλούζα μέσα από το παντελόνι και 
ξεκινήσαμε για το γραφείο. Ευτυχώς η πρώτη ώρα 
είχε ήδη αρχίσει, κι έτσι οι διάδρομοι ήταν άδειοι. 
Κανείς δε θέλει να τον δουν να πηγαίνει στο γραφείο…

ΚΡΑΤΣ
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Σε κάτι τέτοιες στιγμές, μ’ αρέσει να κρατάω το 
στόμα μου κλειστό. Οτιδήποτε πω μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου.

Δυστυχώς, εκείνη τη μέρα ο κύριος 
Ντιπρί είχε όρεξη για κουβέντα. 
Έτσι ξαφνικά, με ρώτησε αν είχα 
πάει ποτέ στο Βόρνεο.

Έκανα όχι.
Ο κύριος Ντιπρί μού είπε πως το Βόρνεο είναι ένα 

νησί στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει κυρίως δάση της 
βροχής και φίδια. Μεγάλα φίδια. Δέκα μέτρα φίδια. 
Πολλά, μεγάλα, δεκάμετρα, παιδοφάγα φίδια.

Ο κύριος Ντιπρί είπε πως είχε πάει κάποτε 
σε μυστική αποστολή στο Βόρνεο – σαν να ήταν 
κατάσκοπος ή κάτι τέτοιο. Εμένα, πάλι, δε μου 
μοιάζει με κανέναν απ’ τους κατασκόπους που έχω 
δει. Ο κατάσκοποι είναι κουλ τύποι. Ο κύριος Ντιπρί 
δεν είναι κουλ.

ΒΟΡΝΕΟ

ΚΟΥΛ

ΚΟΥΛ 
ΣΤΙΛΟ 
ΠΟΥ 

ΠΕΤΑΕΙ 
ΟΞΥ

ΟΧΙ ΚΟΥΛ

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΚΟΥΛ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΥ 

ΡΟΥΦΑΕΙ 
ΞΕΡΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΦΑΓΑ   
  ΦΙΔΙΑ
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Ο κύριος Ντιπρί βοηθούσε, λέει, μια φυλή που 
την τρομοκρατούσε μια άλλη φυλή και της έκλεβε 
τα γουρούνια. Είπε πως η άλλη φυλή ήθελε τα 
γουρούνια για να ταΐζει τα φίδια, γιατί αλλιώς τα 
φίδια θα τους έτρωγαν, γιατί…

…ήταν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια σαν χόμπιτ.

Ο κύριος Ντιπρί είπε πως τα χόμπιτ ήταν 
άγριοι πολεμιστές. Κυνηγούσαν σε ομάδες και 
κατατρόπωναν ολόκληρους ελέφαντες.

ΦΙΔΙ ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟ ΧΟΜΠΙΤ
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Για να ταΐζουν τα φίδια.

Είχα κάνει κάποτε μια εργασία για τους ελέφαντες. 
Ζουν μόνο στην Αφρική και στην Ινδία. Γύρισα στον 
κύριο Ντιπρί και του είπα «Δεν έχει ελέφαντες 
στο Βόρνεο».

«Σωστά, δεν έχει». Χαμογέλασε. «Πια».
Και συνέχισε την ιστορία του. Μου εξήγησε πως 

κάθε μέρα ένα δυο χόμπιτ πήγαιναν να κλέψουν τα 
γουρούνια και εκείνος τους έδιωχνε. Αλλά μια νύχτα 
ήρθαν όλα μαζί τα χόμπιτ.

«Μόνο σε τρεις τέσσερις μπορούσα να κάνω κάτι 
κόλπα νίντζα, αλλά μετά θα με κάνανε σουβλιστό» 
είπε. 

ΦΙΔΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
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Παρόλο που δεν πίστευα λέξη απ’ όσα έλεγε,  
έπρεπε να του το αναγνωρίσω: ήξερε πώς να λέει 
ιστορίες.

«Και μετά τι έγινε;» ρώτησα.
«Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός τσαμπουκα- 

λεμένου;»
«Ξέρω γω;»
«Το να χάσει τον έλεγχο».
Είχα μπερδευτεί.
Ο κύριος Ντιπρί είπε πως «αν χάσει τον έλεγχο  

που έχει πάνω σε κάποιον, φοβάται. Κι όταν φοβάται, 
το βάζει στα πόδια».

«Και πώς τον κάνουμε να χάσει τον έλεγχο;» 
ρώτησα.

«Του τον παίρνουμε».
«Πώς;»
Ο κύριος Ντιπρί χαμογέλασε, έσκυψε λίγο και με 

κοίταξε στα μάτια. «Το ρίχνουμε στην τρελή».
Και τότε –εκεί, μες στη μέση του διαδρόμου- 

ο κύριος Ντιπρί το ’ριξε στην τρελή.
ΕΦΑΓΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΛΙΜΙΝΤΡΙΣΕ 

ΑΠΡΡΡΡΡ
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Ποτέ δεν είχα ξαναδεί ενήλικα να φρικάρει έτσι. 
Το λογικό θα ήταν να τρομάξω, αλλά ήταν πολύ 
σούπερ.

Και έπιασε. «Όταν το ’ριξα στην τρελή, τα χόμπιτ 
φοβήθηκαν κι έφυγαν. Και η φυλή δεν έχασε τα 
γουρούνια της» είπε ο κύριος Ντιπρί.

Μάλλον τα φίδια συνέχισαν να τρώνε τα χόμπιτ. 
Αυτό δε μου το ξεκαθάρισε τελικά. 

«Μια στιγμή» είπα. «Το να το ρίξω στην τρελή και 
να κάνω παλαβομάρες μπορεί να με γλιτώσει απ’ το 
χώσιμο στο ντουλάπι δηλαδή;»

Ο κύριος Ντιπρί είπε «Αν τρομάζεις εσύ, μάλλον 
θα τρομάξεις κι αυτούς. Μπορείς να κάνεις ό,τι 
τρελό ή τρομακτικό θέλεις. Όσο πιο τρομακτικό τόσο 

ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΟ ΦΩΣ!
ΦΩΝΑΞΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΕΠΑΙΞΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΛΑΝΙΕΣ ΕΠΑΙΞΕ 
ΣΑΙΞΠΗΡ ΜΕ 

ΚΑΛΤΣΟΚΟΥΚΛΕΣ

ΝΑ ΖΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ 

ΜΗ ΖΕΙ;
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το καλύτερο. Αλλά ποτέ μην κατουρηθείς πάνω σου. 
Είναι αηδία».

Έκανα ναι, αν και δεν πολυπίστευα πως το να το 
ρίξω στην τρελή θα έπιανε με τους τσαμπουκάδες του 
σχολείου. Δεν υπήρχε περίπτωση ένα κονσέρτο από 
κλανιές με τον αγκώνα να σταματούσε τον Ρόι.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά δε συνέβη στ’ αλήθεια, έτσι;» 
είπα.

«Δε με πιστεύεις;»
«Είστε επιστάτης, όχι κατάσκοπος».
«Οράτιε, ο ουρανός και η γη κρύβουνε περισσότερα 

μυστήρια απ’ όσα ονειρεύτηκε ποτέ η φιλοσοφία σου».
«Ε… Νικ με λένε».
«Νικ, μπορεί όλα αυτά να είναι αλήθεια, μπορεί και 

να μην είναι. Αλλά το ότι μπορεί να λέω ψέματα δε 
σημαίνει πως δε λέω την αλήθεια».
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Ε; Πώς γίνεται ένα ψέμα να είναι αλήθεια;
Φτάσαμε στο γραφείο. Η δρ. Ντάνιελς δεν ήταν εκεί. 

Ο κύριος Ντιπρί μού είπε να καθίσω και να περιμένω. 
Έκανε να φύγει, αλλά μετά σταμάτησε, έβγαλε μια 
κάλτσα από την τσέπη του και τη φόρεσε στο χέρι του.

Σας είπα πως ήταν παράξενος.

Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ, 
ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ 

ΛΟΓΙΚΗ.


