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Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον εκδότη μου και στους εκδότες του εξωτερικού, που βοήθησαν ώστε να γνωρίσουν τόσα και τόσα παιδιά στον κόσμο τα βιβλία του Τομ, τις γκοφρέτες καραμέλα και τη μανία με τη ζωγραφική!

Ένα ξεχωριστό 
ευχαριστώ 

στον Μαρκ. ΧΧ 

Σ’ ευχαριστώ, 
Άντριου

 

Ευχαριστώ, 
Τζέισον και Τζες!

Ευχαριστώ, 
Ζόι και Κορίν

TesekkürlerDankjewel

Takk fyrir

Dakujem

Obrigada

Merci

diolch

Obrigado

!
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Γ ι εεεε !
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Γκρρρ

Χα !
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Τι ;

Γκρρρ

Γ ι ε εε !
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AYTH
 ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ

KONKAP A 
γ ια  το ΑΣΤΕΡΙ τηςTA H .

Δεν είναι δική μου, ανήκει 

στον ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΕΛΝΤΡΟΥ. 

Τη βρήκα κάτω από το θρανίο μου 

και            τη μάζεψα.
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εν έχει προσέξει ακόμα ότι του λείπει. 

Μάλλον η    ΚΟΝΚΑΡΔΑ    του έπεσε 

                                                       απ’ το πουλόβερ.

υσικά και θα του τη δώσω πίσω (κάποια στιγμή).

O κύριος Φούλερμαν               έκανε τον Μάρκους ΑΣΤΕΡΙ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, γιατί έφερνε όλες τις εργασίες του στην ώρα τους 

και προφανώς έκανε   ΜΕΓΑΛΗ προσπάθεια 
                                    στο μάθημα.

Kι ο Μάρκους δεν έχει σταματήσει να ΚΟΚΟΡΕΥΕΤΑΙ για την            

                                           ΚΟΝΚΑΡΔΑ    του από τότε που 

                                            την έβαλε πάνω του.

                     Κι η                 έχει πάρει ΚΟΝΚΑΡΔΑ που γράφει 

   ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, αλλά εγώ όχι (ΑΚΟΜΗ).

O κύριος Φούλερμαν επιλέγει διαφορετικό ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

κάθε τρίμηνο. Πρόσεξα πως, άμα φοράς την ΚΟΝΚΑΡΔΑ, οι ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

σου φέρονται ΚΑΛΥΤΕΡΑ και σου                 περισσότερο.

        AΛHΘEIA λέω!

χαμογελάνε 

Δάσκαλοι χαμογελα
στο

ί

Κοιτάξτε 
την κονκάρδα μου!
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‘Aσε που σ’ αφήνουν και να πηγαίνεις στη βιβλιοθήκη την ώρα του 

μεσημεριανού (κάτι που θα ήταν τέλειο στην περίπτωσή μου, για να 

μπορώ να διαβάζω όσα κόμικς θέλω).

Aυτό το τρίμηνο, οι κονκάρδες είναι ΥΠΕΡΟΧΕΣ.

‘Eτσι, λέω να κάνω κι εγώ O E      τις εργασίες 

στην ώρα τους.           

Θέλω APA O Y     
ΚΟΝΚΑΡΔΑ.

Στο μεταξύ, να μια ζωγραφιά του Μάρκους όταν ανακαλύπτει πως 

έχει XA EI την κονκάρδα του.

Να και μια ζωγραφιά του Μάρκους 

όταν την παίρνει πίσω.

                                               Oύτε ευχαριστώ δε μου είπε.

                                                Οπότε κι εγώ έφτιαξα ένα άλλο

                                                σκίτσο, για                     .

Γκρινιάρικη 
φάτσα

ΑΓΚΧ!!!

 μια τέτοια
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Νομίζω πως 

μου αξίζει μια 

ΚΟΝΚΑΡΔΑ για το 

μόνο και μόνο γι’ αυτά τα σκίτσα!
ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δεν έχω 

ΜΕΓΑΛΟ 

κεφάλι!
ΧΑ

ΖΟ
Σ

ΒΛ
ΑΚ

ΑΣ

ΗΛΙΘΙΟΣ
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Ναι, κύριε Φούλερμαν, ΑΥΤΟ σκοπεύω να κάνω.    

                                         (Ορίστε, το είπα.)

υρίζω απ’ το σχολείο μαζί με τον Ντέρεκ         

(τον                  μου φίλο και γείτονα).           για διάφορα 

                   ,   όπως:

      Τι θα φάμε όταν φτάσουμε σπίτι,

      Ποιος θα γίνει το επόμενο  ΑΣΤΕΡΙ   ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

Τομ, αν έβαζες στις εργασίες 

σου την ίδια ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

που βάζεις και στα σκίτσα σου, 

σίγουρα θα γινόσουν 

κι εσύ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

 
 

      Κ
ύριος Φούλερμαν

Μιλάμε  

Τοστάκι

HMANTIKA
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Tότε, βλέπουμε μπροστά μας κάποιον που μοιάζει 

με την γκρινιάρα αδερφή μου, την Ντίλια.
         Η Ντίλια είναι αυτή;      με ρωτάει ο Ντέρεκ.

Κι εγώ του λέω,        Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί.

   

φωνάζω, αλλά με ΑΓΝΟΕΙ.

«Δε μ’ ακούει» λέω.

«Nα φωνάξουμε ΠΙΟ  YNATA » 

προτείνει ο Ντέρεκ.

          «Και να πάμε λίγο πιο              κοντά» 

           λέω εγώ.

Αυτό κάνουμε…

«NTIIIIII IAAAAA!...
NTIIIIII IAAAAA!...»
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Aπό το ύφος της              Nτίλια, vομίζω πως αυτή τη φορά 

μάς άκουσε.

‘Hμουν έτοιμος να της πω γεια – όμως άλλαξα 

γνώμη… αμέσως.

ε νομίζω πως η Ντίλια 

 που μας είδε.

‘Eτσι, το βάλαμε                         στα πόδια.

«Δεν ήταν πολύ χαρούμενη η αδερφή σου, ε;» λέει 

           ο Ντέρεκ όταν μπαίνει σπίτι του.

«Μην ανησυχείς» του απαντάω. 

« OTE δεν είναι χαρούμενη η Ντίλια και ΠΑΝΤΑ έτσι 

είναι η φάτσα της».
                                                              (Αλήθεια λέω.)

Ουπς…

Γκρρρ!


