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Για όλα έφταιγε το κουνέλι του σχολείου.

Το κουνέλι του σχολείου λέγεται Χιονονιφάδα και εί-

ναι της κυρίας Μπένετ που είναι δασκάλα στη Δευτέρα Δη-

μοτικού. Αν η κυρία Μπένετ δεν είχε τη Χιονονιφάδα, δεν θα 

μπορούσε να κάνει μάθημα ούτε στη Δευτέρα ούτε σε καμία 

άλλη τάξη. Την ώρα της γλώσσας γράφουν ιστορίες για τη 

Χιονονιφάδα και την ώρα των εικαστικών ζωγραφίζουν τη 

Χιονονιφάδα και στα μαθηματικά ζυγίζουν τη Χιονονιφάδα 

και τη μετρούν σε εκατοστά και σε χιλιοστά.



Εγώ δεν συμπάθησα ποτέ τη Χιονονιφάδα γιατί όταν 

ήμουν στην τάξη της κυρίας Μπένετ και προσπαθούσα να 

μετρήσω το μήκος της Χιονονιφάδας σε εκατοστά, η Χιο-

νονιφάδα με κατούρησε. Η κυρία Μπένετ είπε ότι έγινε 

κατά λάθος, αλλά εγώ νομίζω ότι η Χιονονιφάδα το έκανε 

επίτηδες.

Τώρα είναι η μικρή μου αδελφή, η Άντζι, στην τάξη της 

κυρίας Μπένετ και βρίσκει τη Χιονονιφάδα και την κυρία 

Μπένετ καταπληκτικές. H Άντζι κάνει όλες τις ιστορίες και 

τις ζωγραφιές και το μέτρημα με τη Χιονονιφάδα, και μά-

λιστα έχει επινοήσει έναν κουνελο-χορό που της αρέσει να 

τον δείχνει όλη την ώρα στους μεγάλους. Βα-

σικά η Άντζι κάνει συνέχεια φιγούρα έτσι 

κι αλλιώς και μερικές φορές οι άλλοι 

λένε ότι έχει πάρει από τον πατέρα 

μας που είναι ηθοποιός. Αλλά ο 

μπαμπάς λέει πάντα ότι η ηθοποιία 

δεν είναι φιγούρα κι ότι εμβαθύ-

νει κάθε φορά στον χαρακτήρα 

που υποδύεται. Αλλά εγώ 

δεν νομίζω ότι η Άντζι 

εμβαθύνει στον χα-

ρακτήρα του κου-

νελιού. 
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Το να έχεις πατέρα ηθοποιό μπορεί να είναι και καλό και 

κακό. Καλό είναι όταν οι άλλοι τον βλέπουν στην τηλεό-

ραση και σου λένε ωραία πράγματα γι’ αυτόν. Και όχι τόσο 

καλό είναι όταν δεν έχει δουλειά ή βρίσκεται σε «ανάπαυλα», 

όπως λένε οι ηθοποιοί, και περιφέρεται στο σπίτι με θλιμ-

μένο ύφος και δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργια ρούχα 

ούτε να πάμε διακοπές.



Ο μπαμπάς ήταν σε ένα τέτοιο διάστημα «ανάπαυλας» 

εδώ και καιρό τώρα, και είχα αρχίσει να ανησυχώ λίγο γιατί 

έρχονταν Χριστούγεννα και πραγματικά χρειάζομαι ένα και-

νούργιο ποδήλατο. Αυτό που έχω είναι πια πολύ μικρό για 

μένα. Αλλά τότε ήρθε αναπάντεχα ένα βράδυ ο θείος Μάικ 

την ώρα που τρώγαμε. Όλοι συμπαθούμε τον θείο Μάικ. 

Ήταν μαζί με τον μπαμπά στη δραματική σχολή αλλά ο θεί-

ος Μάικ δεν έγινε ηθοποιός. Έγινε σκηνοθέτης, που είναι 



κάποιος που δίνει δουλειά στους ηθοποιούς, οπότε ήμουν 

ακόμα πιο χαρούμενος που τον είδα.

Ο θείος Μάικ ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Είπε ότι του 

είχαν ζητήσει να σκηνοθετήσει μια ταινία στην οποία θα 

πρωταγωνιστούσε ένας ηθοποιός, ο Γκόρντον Στρονγκ, που 

ήταν διάσημος παλιά. Στην ταινία ο Γκόρντον Στρονγκ θα 

έπαιζε έναν γοητευτικό μυστικό πράκτορα, όπως έκανε πά-

ντα δηλαδή, αλλά θα είχε και έναν συνεργάτη. Ο συνεργά-
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της δεν θα ήταν, φυσικά, το ίδιο γοητευτικός, αλλά μια δου-

λειά ήταν κι αυτή και τα λεφτά ήταν καλά και ήταν στο χέρι 

του μπαμπά πώς θα ερμήνευε τον ρόλο, είπε ο θείος Μάικ.

Ο μπαμπάς είπε «Ωχ, Θεέ μου! Ο Γκόρντον Στρονγκ!» και 

ο θείος Μάικ είπε «Εμένα μου λες; Αλλά έχει βελτιωθεί πολύ 

πια. Μάλιστα σκεφτόμουν να τον φέρω από δω καμιά μέρα. 

Για την οικογενειακή ατμόσφαιρα, ξέρεις. Συγκινείται με τις 

οικογένειες, μιας που δεν έκανε ποτέ δική του».

Η μαμά είπε «Εντάξει, είναι πολύ ευπρόσδεκτος, φυσικά»,
και η Άντζι είπε (που το περίμενα δηλαδή) «Θα 

του κάνω τον κουνελο-χορό», αλλά η μαμά 

είπε «Όχι, αν έρθει να μας δει ο κύριος 

Στρονγκ, θα μιλήσουν με τον μπαμπά 

για δουλειές και τίποτα 

άλλο». Τότε ο μπα-

μπάς είπε «Δεν θα 

του αρέσει που εί-
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μαι ψηλότερος από αυτόν», και ο θείος Μάικ είπε «Ε, καλά, 

ο περισσότερος κόσμος είναι ψηλότερος από τον Γκόρντον 

Στρονγκ αλλά ίσως θα ήταν καλή ιδέα να σκύβεις λίγο για 

να μην του τραβήξεις και πολύ την προσοχή». Τότε είπαν όλα 

τα κλασικά σε μένα και την Άντζι: να είμαστε πολύ ευγενικοί 

με τον Γκόρντον Στρονγκ, που θα ήμασταν έτσι κι αλλιώς, 

και στο τέλος ο θείος Μάικ είπε ότι θα τον έφερνε αύριο το 

απόγευμα στο σπίτι μας.

Την επόμενη μέρα, όταν γύρισα από το σχολείο, ο θείος 

Μάικ και ο Γκόρντον Στρονγκ ήταν ήδη στο σπίτι μας και 

μιλούσαν με τον μπαμπά στο σαλόνι. Ο μπαμπάς έσκυβε, 

που δεν το κάνει συνήθως, έτσι ώστε 

το κεφάλι του και το κεφάλι του 

Γκόρντον Στρονγκ να είναι πάνω

κάτω στο ίδιο ύψος, γιατί ο 

Γκόρντον Στρονγκ ήταν 

πράγματι αρκετά κοντός. 
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