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Αγαπητοί μου – όλοι σας,

Με λένε Άλις Τιμς. 
Μάλλον θα μ’ έχετε ακουστά :)

Είμαι διάσημη στο Youtootube από το 
φοβερά χαριτωμένο βιντεάκι που έκανα 
με τη μαμά μου για το τοσοδούλι μικρουλίνι γλυκουλίνι
κανισνάουά μου, μια πολύ σπάνια ράτσα μίνι σκυλάκια 
που χωράνε ακόμα και σε φλιτζανάκι. Ναι μωρέεεεε. 
Και τα βρίσκεις μόνο σ’ αυτό το περίεργο νησί της Ιαπωνίας 
(αλλά το δικό μας το πήραμε από μαγαζί). 
Το βιντεάκι μου έχει ήδη 40 λάικ, 
αλλά τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, 
41 ή 42. ∆εν έχω κοιτάξει καθόλου σήμερα.

∆υστυχώς όμως, ΑΥΤΟ το βιβλίο δεν μιλάει 
για το κανισνάουά μου :(

Μιλάει για τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ τσακωμό μου με ένα 
(πολύ ενοχλητικό) αγόρι στο σχολείο, τον Τζίμι Κουκ. 
Ο ίδιος λέει πως το όνομά του είναι Κάπτεν Τζίμι Κουκ 
αλλά βέβαια ∆ΕΝ είναι κανονικός καπετάνιος. 
Ένα παιδί είναι. Και βασικά έκανε κάτι 
πολύ, πολύ κακό: ∆ΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ!

ΙΑΠΩΝ
ΙΑ

ανα α α

ΙΑ

μου – όλοι σας,μου όλοι σας,
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Και το χειρότερο είναι πως βρήκα κι εγώ τον μπελά μου, κι αυτό 
είναι τελείως άδικο γιατί όλοι ξέρουμε πως τα ημερολόγια είναι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (αν και είναι αλήθεια πως έγραψα μερικά 
πράγματα γι’ αυτόν που δεν ήταν και πολύ ωραία). Για να μας 
κάνει να γίνουμε φίλοι, η κυρία Φένελ μάς έβαλε να γράφουμε 
γράμματα ο ένας στον άλλο, σαν τιμωρία. 
Μιλάμε. Για. Απαίσιο. Πράγμα.

Αλλά τότε συνέβη κάτι πολύ περίεργο :Ο 
Και δεν κάνω πλάκα. Κάτι ποοοοοοολύ περίεργο.
Η δασκάλα μού απαγόρεψε να μιλάω για τα γράμματα.
Κανείς όμως δεν είπε πως δεν μπορώ να γράφω γι’ αυτά! 
Οπότε κι εγώ μάζεψα όλα τα γράμματα που λένε τι ακριβώς 
έγινε, και τα έβαλα σ’ αυτό εδώ το βιβλίο.

Φιλάκια, 
Άλις Τιμς 
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Άλις ΤιμςΆλις Τιμς
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Αγαπητή Άλις,

Κανονικά πρέπει να σου πω συγγνώμη 
που διάβασα το ημερολόγιό σου.

Όπως είπα και στην κυρία Φένελ, δεν έφταιγα στ’ αλήθεια εγώ. 
Για την ακρίβεια, έφταιγες κάπως εσύεσύ , που το άφησες 
στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Εγώ νόμιζα απλώς πως ήταν ένα βιβλίο 
για τις έχιδνες, αφού στο εξώφυλλο έχει φωτογραφία 
ένα μωρό έχιδνα.

Τέλος πάντων, λυπάμαι που το διάβασα. Ήταν κακό.

Με δυστυχία,
Κάπτεν Τζίμι Κουκ
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Αγαπητέ Τζίμι,

Η συγγνώμη σου  γίνεται δεκτή.
Είναι τελείως δικό σου το φταίξιμο που μου έκλεψες το ημερολόγιό μου 
και το διάβασες, γιατί αυτό είναι παράνομο. Ενώ όλο κάνεις πως τάχα 
σ’ αρέσουν οι νόμοι και η αστυνομία κι όλα αυτά, στην πραγματικότητα 
είσαι ένας σκέτος κλέφτης.

Με πολλή απάθεια,
Άλις Τιμς

ΥΓ. Και δεν ήταν μωρό έχιδνα. Ήταν σκατζόχοιρος! 
Τα μωρά σκατζοχοιράκια είναι τα πιο γλυκούλικα ζώα του κόσμου, 
γι’ αυτό και τα έχω φωτογραφία στο ημερολόγιό ΜΟΥ. 
Γκούγκλαρέ τα.

Αγαπητέ Τζίμι,Αγαπη έ ζίμι,

Η συγγνώμη σου Η συγγνώμη σου  γίνεται δεκτή.γίνεται δεκτή.
Είναι τελείως δικό σου το φταίξιμο που μου έκλεψες το ημερολόγιό μο
και το διάβασες, γιατί αυτό είναι παράνομο. Ενώ όλο κάνεις πως τάχα

’
ος κλέφτης.ς κλέφ ης

εια,,

ν μωρό έχιδνα. Ήταν σκατζόχοιρος!ν μωρό έχιδνα. Ήταν σκατζόχοιρος!

Εσύ!

ένας κλέφτης

Το 
ημερολόγιο

 της
Άλις Τιμς

στην πρασ η πρα

ΕσύΕΕΕ
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Αγαπητή Άλις,

Δεν το πιστεύω πως μόλις τώρα με είπες κλέφτηκλέφτη . Είναι το χειρότερο 
πράγμα που μπορούσες να μου πεις. Αν ζούσαμε τον παλιό παλιό 
καιρό, πριν βυθιστεί ο Τιτανικός, τότε που υπήρχαν άνθρωποι των 
σπηλαίων, οι οικογένειές μας θα ήταν σε πόλεμο εξαιτίας αυτού που 
είπες.

Όπως είπα και στην κυρία Φένελ, το ημερολόγιό σου δεν με ενδιέφερεενδιέφερε 
καθόλου. Απλώς έψαχνα ένα βιβλίο για τις έχιδνες, γιατί σχεδιάζω 
να κάνω ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και να πάω στην Αυστραλία 
στην αρχαία εποχή να δω τη Γιγαντιαία Έχιδνα, που είναι κάτι σαν 
δεινόσαυρος και που μάλλον υπήρχε στ’ αλήθεια και είχε ύψος κάπου 
100 μέτρα. Πού να το ήξερα πως δεν ήταν βιβλίο για έχιδνες;;;

Πολύ φανταστικά,
Κάπτεν Τζίμι Κουκ

ΥΓ. Τα γκούγκλαρα τα μωρά σκατζοχοιράκια και είναι πραγματικά 
πολύ γλυκά.
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Αγαπητέ Τζίμι,

Έλεγε επάνω στο εξώφυλλο με μεγάλα γράμματα 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΣ ΤΙΜΣ! 
Και δεν έχει καν αυτοκόλλητο της βιβλιοθήκης, ούτε κανέναν 
από εκείνους τους κωδικούς που σκανάρουν οι βιβλιοθηκάριοι, 
άρα από πού κι ως πού να ήταν βιβλίο της βιβλιοθήκης;;;

Στο γράμμα σου ανέφερες επίσης ότι σκοπεύεις 
να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο. Κι αυτό επίσης είναι 
αδύνατο. Πρέπει να πηγαίνω τώρα, γιατί έχω μπαλέτο 
τζαζ και είμαι η κορυφαία τσούχτρα :)

Με εκνευρισμό,
Άλις Τιμς 

 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

0007625389
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Αγαπητή Άλις,

Εσύ βέβαια λες πως το ταξίδι στον χρόνο είναι αδύνατο, αλλά δεν έχεις 
και πολύ δίκιο γιατί αυτό το γράμμα σού το γράφω από την Αρχαία Αρχαία 
ΑίγυπτοΑίγυπτο . Είναι φανταστικά εδώ. Μέχρι στιγμής έχω δει μερικές 
πυραμίδες να χτίζονται και μ’ έχουν προσκαλέσει σε κάμποσα πολύ 
σούπερ φαραωνικά πάρτι.

Το τσουχτρο-μπαλέτο σου ακούγεται 50% ενδιαφέρον και 50% 
καθόλου ενδιαφέρον. Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Έχω να δω κάτι 
μούμιες.

Με πολλή αρχαιότητα,
Κάπτεν Τζίμι Κουκάπτεν Τζίμι Κουκάπτε  Τζίμι Κουκ
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Αγαπητέ Τζίμι,

∆ΕΝ είσαι στην αρχαία Αίγυπτο, 
είσαι στην τάξη. Σε βλέπω
με τα μάτια μου γιατί είσαι εδώ.

Θέλω να ξέρεις ότι δεν μ’ αρέσει καθόλου που η κυρία Φένελ μάς 
έχει βάλει να αλληλογραφούμε για όλο το τρίμηνο μόνο και μόνο επειδή 
εσύ διάβασες το ημερολόγιό μου. Μάλιστα, μου φαίνεται ΠΟΛΥ άδικο, 
γιατί εσύ έκανες την κακή πράξη αλλά τώρα τιμωρούμαι εγώ. Κι εγώ 
κανονικά δεν τρώω ΠΟΤΕ τιμωρίες :(

Με αρκετή τσαντίλα,
Άλις Τιμς 
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Αγαπητή Άλις,

Είναι πραγματικά λίγο χάλια που έχουμε να γράφουμε ο ένας
στον άλλο για ολόκληρο τρίμηνο. Αλλά αυτά που έγραψες για 
μένα στο ημερολόγιό σου ήταν ΠΟΛΥΠΟΛΥ κακά και γι’ αυτό έφαγες 
κι εσύ τιμωρία. Και για να ξέρεις:

1. Το καπέλο μου δεν είναι ψεύτικο. Είναι ενός αληθινού 
καπετάνιου που γνώρισα κάποτε σε ένα σουπερμάρκετ.

2. Στ’ αλήθεια ανακάλυψα έναν νέο πλανήτη (ή τουλάχιστον 
εγώ είμαι σίγουρος πως τον ανακάλυψα).

3. Δεν έχω ουρά.

Με αγανάκτηση,
Κάπτεν Τζίμι Κουκ
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Άλις και Τζίμι,

Χαίρομαι που σας βλέπω να γράφετε ο ένας στον άλλο, μόνο που τα 
γράμματά σας θα πρέπει να είναι πιο εποικοδομητικά. Αυτή η εργασία 
της αλληλογραφίας έχει το νόημα να ανακαλύψετε τα κοινά που 
έχετε μεταξύ σας ώστε να αποδεχτείτε περισσότερο ο ένας τον άλλο. 
Περιμένω βελτίωση στις επόμενες επιστολές.

Κυρία Φένελ

Αγαπητέ Τζίμι,

Προσπαθώ να σκεφτώ πράγματα που έχουμε κοινά αλλά είναι πολύ 
δύσκολο! :( Έσπαγα το κεφάλι μου ΑΙΩΝΕΣ (τουλάχιστον 2 λεπτά) 
και δεν μπόρεσα να σκεφτώ τίποτα, αλλά ξαφνικά μου ήρθαν 
μαζεμένα τρία πράγματα που έχουμε κοινά!

1. Έχουμε και οι δύο από δύο χέρια.
2. Έχουμε και οι δύο από δύο πόδια.
3. Έχουμε και οι δύο κεφάλι.

Στοίχημα πως εσύ δεν θα μπορέσεις 
να σκεφτείς ούτε ένα!

Ειλικρινώς,
 Άλις Τιμς 14

Σ
ν

ΕΕ
 Ά

ς ς

γρ μμ ς ρ μη ή η ργ
της αλληλογραφίας έχει το νόημα να ανακαλύψετε τα κοινά πουτης ης αλληλογραφίας έχει το νόημα να ανακαλύψετε τα κοινά που αλληλογραφίας έχει το νόημα να ανακαλύψετε τα κοινά που 
έχετε μεταξύ σας ώστε να αποδεχτείτε περισσότερο ο ένας τον άλλο. έχετε μεταξύ σας ώστε να αποδεχτείτε περισσότερο ο ένας τον άλλο.
Περιμένω βελτίωση στις επόμενες επιστολές.εριμένω βελ ίωση σ ις ε όμενες ε ισ ολές.

Κυρία ΦένελΚυρία Φένελ

Αγαπητέ Τζίμι,Αγαπητέ Τζίμι,
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Αγαπητή Άλις,

Να σου πω ένα; Δεν θέλουμε να γράφουμε γράμματα ο ένας 
στον άλλο για ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ!ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ!

Τέλος πάντων, ορίστε τρία πράγματα που θα προτιμούσα να έκανα
 αντί να σου γράφω γράμματα:

1. Να εξημέρωνα νυχτερίδες.
2. Να έφτιαχνα τη σημαία μιας ολοκαίνουργιας χώρας με την 

ονομασία Τζιμιλάνδη.
3. Να κολυμπούσα μέσα σε ζελέ.

Με πολλή σημασία,
Κάπτεν Τζίμι Κουκ
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Αγαπητέ Τζίμι,

Έχεις τόσο, μα τόοοοοοοσο δίκιο, πραγματικά αυτό το έχουμε κοινό! :) 
Να και τρία πράγματα που θα προτιμούσα εγώ να έκανα τώρα:

1. Να έφτιαχνα κοσμήματα από γυαλιστερές χάντρες.
2. Να έκανα πρόβα στη χορογραφία μου (έχω αρχίσει να γίνομαι 

   τρρρρομερά καλή!!!).
3. Να έπιανα το φάντασμα της τουαλέτας στον 2ο όροφο.

Μετά τιμής, 
Άλις Τιμς

ΥΓ. Από δω και πέρα θα κλείνω όλα μου τα γράμματα με τη φράση 
«Μετά τιμής» γιατί μόλις συνειδητοποίησα πως ταιριάζει τέλεια με το «Τιμς», 
και γενικά μου φαίνεται πολύ ωραίο :) :)

1. 1. Να έφτιαχνα κοσμήματα από γυαλιστερές χάντρες.Να έφτιαχνα κοσμήματα από γυαλιστερές χάντρες.
2. 2. Να έκανα πρόβα στη χορογραφία μου (έχω αρχίσει να γίνομαι

   τρρρρομερά καλή!!!).τρρρρομερά καλή!!!).
3. Να έπιανα το φάντασμα της τουαλέτας στον 2ο όροφο.α έ α α ο φά ασμα ης ουαλέ ας σ ο ο όροφο

Μετά τιμής, Μετά τιμής, 
Άλις ΤιμςΆλις Τιμς

ΥΓ. Από δω και πέρα θα κλείνω όλα μου τα γράμματα με τη φράση ρ λ λ μ γρ μμ μ η φρ η
«Μετά τιμής» γιατί μόλις συνειδΜετά τιμής γιατί μόλις συνειδ
και γενικά μου φαίνεται πολύ ωρκαι γενικά μου φαίνεται πολύ ωρ

δίκιο, πραγματικά αυτό το έχουμε κοινό! δίκιο, πραγματικά αυτό το έχουμε κοινό! :) ) 
α προτιμούσα εγώ να έκανα τώρα:α προτιμούσα εγώ να έκανα τώρα:

μ γρ μμ μ η φρ η
ητοποίησα πως ταιριάζει τέλεια με το «Τιμς»,ητοποίησα πως ταιριάζει τέλεια με το Τιμς ,
ραίο :) :)ραίο :) :)
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ΑΓΑΠΗΤΗ ΑΛΙΣ,

Καλά, αυτό με το «Μετά τιμής, Άλις Τιμς» δεν με νοιάζει καθόλου…

ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟΝ 2ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ; ! ; ! ; ! ; ! ; ! ; !ΟΡΟΦΟ ; ! ; ! ; ! ; ! ; ! ; !

Με έντονη περιέργεια,
Κάπτεν Τζίμι Κουκ

Αγαπητέ Τζίμι,

Αποκλείεται να σε ενδιαφέρει.

Μετά τιμής,
Άλις Τιμς
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Αγαπητέ Τζίμι,γ η ζ μ ,

Αποκλείεται να σε ενδιαφέρει.Αποκλείε αι α σε ε διαφέρει

Μετά τιμής,μής,
Άλις Τιμςς μς


