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Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιους μου και τα άλλα παιδιά που με ενέπνευ-

σαν με τις σκέψεις τους για το άπειρο. Ευχαριστώ επίσης τον Ζαν Πάγκνι και 

τον Αντρέα Γουέλς για την κυκλική φόρμα στη μουσική, την επιμελήτρια Άννα 

Καβάλο για τη διορατικότητα και την υποστήριξη, την Ούμα Κρισνασουάμι 

για τις συμβουλές, και τη φίλη και συνεργάτιδα Γκάμπι Σβιατόβσκα για τις 

πανέμορφες ζωγραφιές της. 
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Για την Γκάμπι

Κ. Η.

Στην αξιολάτρευτη Οφηλία

G. S.



Το βράδυ που πήρα τα καινούργια κόκκινα 

παπούτσια μου, ανυπομονούσα τόσο πολύ να 

τα φορέσω στο σχολείο που δεν μπορούσα να 

κοιμηθώ. Κι έτσι βγήκα έξω και κάθισα στο γρασίδι. 

Όταν κοίταξα ψηλά, ανατρίχιασα. Ο ουρανός 

έμοιαζε τόσο τεράστιος και τόσο κρύος.

Πόσα αστέρια υπήρχαν στον ουρανό; 

Εκατομμύρια; ∆ισεκατομμύρια; 
Ίσως ο αριθμός τους να είναι 

μεγάλος σαν το άπειρο.



Άρχισα να νιώθω πολύ, 

πολύ μικρή. Πώς στο καλό 

θα μπορούσα έστω και να 

σκεφτώ κάτι τόσο μεγάλο 
όσο το άπειρο; 



Στο σχολείο την επόμενη μέρα 

ρώτησα τον φίλο μου τον Τσάρλι 

πώς φαντάζεται εκείνος το άπειρο.
«Είναι απλό, Φοίβη» είπε. 



«Είναι ένας γιγάντιος αριθμός 

που μεγαλώνει και συνεχίζει 
να μεγαλώνει για πάντα». 

Σκέφτηκα να προσπαθήσω να 

γράψω αυτόν τον αριθμό. 

Ακόμα κι αν ζούσα για πάντα, 

δεν θα τελείωνα ποτέ. 



Τι μέγεθος έχει το σύμπαν;

Πόσα σημεία μπορούν να υπάρξουν σε μία γραμμή;

Μπορεί η αγάπη για κάποιον να διαρκέσει για πάντα;

Πόσοι τρόποι υπάρχουν να φανταστεί κανείς το άπειρο; 

Η προσωπική αίσθηση του άπειρου, όπως τη συλλαμβάνει το μυαλό ενός 

μικρού παιδιού, σε ένα ταξίδι που διευρύνει το μυαλό και την καρδιά.

www.epbooks.gr
Κωδ. μηχ/σης 12.487


