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Στην αδερφή μου 
Λιν

Που μου έφτιαχνε 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ παιχνίδια 

και μου αγόραζε 

όμορφα βιβλία και 

μου μάθαινε να 

ζωγραφίζω με ωραίους 

μαρκαδόρους και 

κραγιόνια

Ωρα ία

Γούτσου
γούτσου!

κραγ ι όν ια

(πάντως, 

αυτή η κάρτα 

ήταν κάπως 

εκνευριστική)





AYTH κι αν είναι

ι δ έα . . .

ΕΝΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ! 

Δείτε πώς χορεύει 

το ζουζούνι!
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επειδή μ ,

Aν το γράψιμό μου ιομ ιζά ε κάπως

είνα
όλ ι

έναέπαθι
ς α



9

O ,  για να μπορέσω να 

                                                           συνέλθω

 

                      άχνω                να βρω τα
    
       OBEPA 

       Τα φυλάω κάτω από το κρεβάτι μου.

                    (Αυτή κι αν είναι έκτακτη ανάγκη.)

,
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  IOY!   Καλύτερα τώρα.

OK, να σας εξηγήσω τι έγινε: Ήμουν στο μπάνιο 

κι έκανα πως       πλένομαι, ενώ διάβαζα κόμικς 

                                     (όπως κι εσείς).

Και τότε ΚΑΠΟΙΟΣ αρχίζει να XTY AEI  

πολύ δυνατά την               πόρτα. 

Νόμιζα πως ήταν 

η αδερφή μου η Ντίλια… 

κι έτσι δεν έδωσα σημασία.

Ψίχουλα από μπισκότα
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                                    Aλλά εκείνη χτύπησε ξανά…

                                             …και ξανά…

                                                  …και ξανά.

‘Hταν o  ενοχλητικός ο θόρυβος.
Αλλά κατάφερα να συνεχίσω και διάβασα             ΑΡΓΑ ΑΡΓΑ,    

  ακόμη   και την  APAMIKPH σελίδα.

‘Oταν κάποια στιγμή τελείωσα,

άνοιξα ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ την πόρτα          

                                                               

Περίμενα πως θα έβλεπα την Ντίλια να μου    ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ
   που

άργησα τόσο. Όμως το μόνο που δεν περίμενα ήταν     αυτό.

Ψίχουλα από μπισκότα

Τοκ

Τοκ

Τοκ

Τοκ

του μπάνιου.
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Γ κ ρ ρ ρ ρ ρ ρ
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‘H av ένα 

      ! 
 Πάτησα ένα  

     A KXX!
Κι ο μπαμπάς        βγήκε τρέχοντας απ’ το δωμάτιό του

να δει τι ήταν όλη αυτή η φασαρία. «Τι πρόβλημα έχουμε εδώ;» 

είπε.      Κι εγώ απάντησα «Το πρόβλημα Ντίλια.

Είναι πολύ                              χωρίς τα         

                                                       γυαλιά ηλίου της!».

Tότε ο μπαμπάς είπε πως, έστω και για ENA πρωινό, 

ωραία θα ήταν να μην του  σπάμε τα νεύρα    

με τους τσακωμούς μας. 

Γ κ ρ ρ ρ ρ ρ ρ
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H Ντίλια T ATI THKE                     και 

           έδειξε ΕΜΕΝΑ.  Είπε πως ο μόνος 

a s εδώ πέρα είμαι εγώ. Και μετά είπε στον μπαμπά 

πως η εμφάνισή του ήταν 
   
      oλύ γελο ία .

Ύστερα χώθηκε μέσα στο μπάνιο 

και                                           

Tότε ήταν που πρόσεξα 

TI AKPIB  

       φορούσε ο μπαμπάς.

την                                               
πόρτα.
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       ποδηλατικό κολάν.

         Είχα μείνει άφωνος.

O
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εν μπορούσα να αποφασίσω τι ήταν XEIPOTEPO:
Η Ντίλια χωρίς τα γυαλιά ηλίου ή ο μπαμπάς με το 

ποδηλατικό κολάν; Ούτε και η μαμά βοήθησε ιδιαίτερα. 

Ανέβηκε πάνω και  

  NA E 

  «Ma a  v z  
      o ;».

Eνώ αμέσως πρόσθεσε «Kαι τι στο ΚΑΛΟ είναι αυτό που 

φοράς;».      Ο μπαμπάς τής είπε πως η μόνη που φώναζε 

ήταν εκείνη και πως το ποδηλατικό κολάν       ήταν

  

  os του νέου  vo  

  προγράμματος va s του.
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  «Ma a  v z  
      o ;».

Eνώ αμέσως πρόσθεσε «Kαι τι στο ΚΑΛΟ είναι αυτό που 

φοράς;».      Ο μπαμπάς τής είπε πως η μόνη που φώναζε 

ήταν εκείνη και πως το ποδηλατικό κολάν       ήταν

  

  os του νέου  vo  

  προγράμματος va s του.

H μαμά πάτησε τα     

Σκέφτηκα πως τώρα ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή να πάω 

στο δωμάτιό μου, γιατί:

ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ + OK=
     M I KOTA ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Kαλή φάση που φυλάω μερικά για τέτοιες περιστάσεις. Απλώς 

ελπίζω να vέχουμε καμιά άλλη δυσάρεστη έκπληξη σήμερα.

Oυφ… Τρώω τη μισή από τη δεύτερη γκοφρέτα εκτάκτου ανάγκης 

MOYκαι αρχίζω να φαντάζομαι μια ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ 

KAI   O Y 

μέρα στο σχολείο. Μμμμμ… Νομίζω 

πως κάπως έτσι θα έμοιαζε…

a.
Xa! xa ! xa !
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 Ο κύριος Φούλερμαν θα ΧΑΙΡΟΤΑΝ πάρα πολύ 

που θα με έβλεπε (κι ας είχα αργήσει).

     Γεια σου, Τομ. 
                                     ΠΟΣΟ χαίρομαι 
                                      που σε βλέπω!

Kάθομαι σε μια ειδική 

                       και το θρανίο μου είναι        

                 πολύ μακριά από του 

εκνευριστικού Mάρκους Mέλντρου.

Κρυφό 
κουτί με 
λιχουδιές

Πολυθρόνα

Μάρκους

Πολύ μακριά
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Tα μαθήματα είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και μπορώ να διαλέξω 

                                  ό,τι θέλω (εύκολο!).

H KA H μας νέα δασκάλα 

καλλιτεχνικών, η κυρία Στρο, 

     επιμένει να φτιάξω μια 
   O OK HPH   

   καλλιτεχνική εργασία με θέμα

                  Φτιάχνω πύργους με τις γκοφρέτες 

και μετά έχω όσο χρόνο θέλω για 

να σκιτσάρω και να ζωγραφίσω.

Η κυρία Στρο έχει εντυπωσιαστεί. 

                                        Και μ’ αφήνει να φάω ΔΥΟ γκοφρέτες. 

                       Αφήστε που δεν την πειράζει 

να τις ανοίξω όλες και να φτιάξω ένα πολύ ενδιαφέρον 

κολάζ με τα χαρτάκια.

        Διαλέξτε τα 

σημερινά σας ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκίτσο

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ορθογραφία

Διασκεδαστικά 

πειράματα

ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΑ.

Ax!

Μπράβο,Τομ!

      Αλήθε ια ; 
        

   Ε, αν επιμένετε…
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(Αυτές τις γκοφρέτες θα τις φάω αργότερα.)

MIAM!
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