
Suzanne Lang

Εικονογράφηση
Max Lang

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ











Για τους γονείς μας - S.L. και Μ .L.Για τους γονείς μας - S.L. και Μ .L.

ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΑΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΑ
Κείμενο: Suzanne Lang
Εικονογράφηση : Max Lang
Aπόδοση: Άγγελος Αγγελίδης - Μαρία Αγγελίδου
Επιμέλεια-∆ιόρθωση: Μάνος Μπονάνος

Text © 2018 by Suzanne Lang
Art and interior illustrations © 2018 by Max Lang
Published in the United States by Random House Children’s Books,
a division of Penguin Random House LLC, New York.
All rights reserved

© 2020, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., για την ελληνική γλώσσα

Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2020

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
www.epbooks.gr
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-484-521-7



ΚείμενοΚείμενο Suzanne Lang Suzanne Lang
ΕικονογράφησηΕικονογράφηση Max Lang Max Lang

ΑπόδοσηΑπόδοση
 Άγγελος Αγγελίδης - Μαρία Αγγελίδου Άγγελος Αγγελίδης - Μαρία Αγγελίδου

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



ΈΈνα πανέμορφο πρωινό ο Τζιμ ξύπνησε να πανέμορφο πρωινό ο Τζιμ ξύπνησε 
κι ανακάλυψε ότι όλα πήγαιναν στραβά .κι ανακάλυψε ότι όλα πήγαιναν στραβά .

Ο ήλιος παραήταν φωτεινός , 
η θάλασσα παραήταν μπλε

 και οι μπανάνες παραήταν γλυκές .



Ο ήλιος παραήταν φωτεινός , Ο ήλιος παραήταν φωτεινός , 
η θάλασσα παραήταν μπλεη θάλασσα παραήταν μπλε

 και οι μπανάνες παραήταν γλυκές . και οι μπανάνες παραήταν γλυκές .



Ο Τζιμ σάστισε .Ο Τζιμ σάστισε .

«Τι στο καλό γίνεται εδώ ;»«Τι στο καλό γίνεται εδώ ;»



«Μπορεί απλώς να έχεις νεύρα» «Μπορεί απλώς να έχεις νεύρα» 
είπε ο Νόρμαν , ο γείτονάς του .είπε ο Νόρμαν , ο γείτονάς του .

«Σιγά μην έχω νεύρα !» «Σιγά μην έχω νεύρα !» 
πείσμωσε ο Τζιμ .πείσμωσε ο Τζιμ .



Στη βόλτα του συνάντησε το Μαραμπού .Στη βόλτα του συνάντησε το Μαραμπού .
«Ο Τζιμ έχει νεύρα» «Ο Τζιμ έχει νεύρα» 
είπε ο Νόρμαν στο Μαραμπού .είπε ο Νόρμαν στο Μαραμπού .
«Μα γιατί , Τζιμ ;» ρώτησε το Μαραμπού . «Μα γιατί , Τζιμ ;» ρώτησε το Μαραμπού . 
«Είναι τόσο όμορφη μέρα !»«Είναι τόσο όμορφη μέρα !»

«Νεύρα ; Εγώ ; Ούτε καν !» είπε ο Τζιμ .«Νεύρα ; Εγώ ; Ούτε καν !» είπε ο Τζιμ .



«Μα δεν βλέπεις πώς στέκεσαι ;» «Μα δεν βλέπεις πώς στέκεσαι ;» 
είπε το Μαραμπού .είπε το Μαραμπού .
«Πράγματι» είπε ο Νόρμαν .«Πράγματι» είπε ο Νόρμαν .
«Καμπουριάζεις».«Καμπουριάζεις».

Έτσι ο Τζιμ ίσιωσεΈτσι ο Τζιμ ίσιωσε
τους ώμους του .τους ώμους του .
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Ο Τζιμ έχει μιαΟ Τζιμ έχει μια
ΠΟΛΥ

άσχημη μέρα . . .άσχημη μέρα . . .

Έχει νεύρα χωρίς να ξέρει το γιατί . Έχει νεύρα χωρίς να ξέρει το γιατί . 
Οι φίλοι του απορούν : γιατί να μην έχει καλή διάθεση Οι φίλοι του απορούν : γιατί να μην έχει καλή διάθεση 
μια τέτοια υπέροχη μέρα ; Τον συμβουλεύουν να μην μια τέτοια υπέροχη μέρα ; Τον συμβουλεύουν να μην 
καμπουριάζει , να χαμογελάει , να δοκιμάσει να κάνει καμπουριάζει , να χαμογελάει , να δοκιμάσει να κάνει 
πράγματα που κάνουν εκείνους χαρούμενους . πράγματα που κάνουν εκείνους χαρούμενους . 

Όμως ο Τζιμ δεν έχει καμία όρεξη να κάνει τίποταΌμως ο Τζιμ δεν έχει καμία όρεξη να κάνει τίποτα
 απ’ όλα αυτά… και ξεσπάει .  απ’ όλα αυτά… και ξεσπάει . 

Μήπως το μόνο που χρειάζεται είναι να περάσει Μήπως το μόνο που χρειάζεται είναι να περάσει 
μια μέρα έχοντας νεύρα ;μια μέρα έχοντας νεύρα ;


