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Μετάφράση: φωτεινη Μοσχη

Βιβλίο 1
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Η ΑΛΙΣ ΠΑΝΤΕΡΜΙΛΕΡ ήθελε από το δημοτικό να γίνει «συγ γραφέας 
βιβλίων» ή δασκάλα. Αφού σπούδασε για να γίνει δασκάλα, δού-
λεψε ένα διάστημα ως βοηθός καθηγητή γερ μανικών στη Σκο-
τία, εκπαιδεύθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο και σήμερα ζει με την 
οικογένειά της στους κάμπους του Λίνεμπουργκ. Έγινε γνωστή 
με τα παιδικά βιβλία Bendix Brodersen. 

Η ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΚΟΛ κέρδιζε ήδη από μικρή το κολατσιό της με μι-
κρά σκιτσάκια που πουλούσε στους συμμαθητές της ή σε θείες 
και παππούδες. Σπούδασε Σχεδιασμό Επικοινωνίας στο Πα  νε-
πιστήμιο του Μονάχου και από το 2001 δουλεύει ως εικο νο-
γρά φος και γραφίστρια. Μένει με τον άντρα, τον σκύλο και τις 
χελώνες της πάνω απ’ τις σκεπές του Μο νάχου. 
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Για την Έμα, που έχει πληρώσει εδώ και πολύ καιρό ένα ευρώ για το «βιβλίο της»
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γιούχου! σήμερα πήγα πέμπτη τάξη!  
άπό σήμερα δεν πηγαίνω πια στο παλιό μου σχολείο  
αλλά στο

                                                            
Και αυτός ήταν ο λόγος που ήμουν  
χαρούμενη όλο το καλοκαίρι.

Ήμουν υπερβολικά  
ενθουσιασμένη, οπότε 
έβαλα το αγαπημένο μου 
φόρεμα. άυτό που έχει  
στα μανίκια ένα υλικό που 
μοιάζει λίγο με εκείνες  
τις σήτες που βάζουμε  
στα παράθυρα.  

στο πιο ωραίο του φυσικά!

ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΙΝΤΕΡ ΓΚΡΑΟΥΣ

σύρμα  
για σήτες

Ενιαίο Δημοτικό Γκίντερ Γκράους .
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η μαμά ήρθε μαζί μου 
στο σχολείο, γιατί την πρώτη 
μέρα θα κάναμε μια γιορτή 
στην αίθουσα εκδηλώσεων. 

στην αρχή μίλησε κάμποση ώρα  
η διευθύντρια και μετά έπαιξε  
μουσική η σχολική ορχήστρα.  
νομίζω ότι το κομμάτι λεγόταν  
Μικρή νανουριστική  
μουσική ή κάτι τέτοιο. 

Μετά χωριστήκαμε στις τάξεις μας. εγώ είμαι στο 5β,  
στο ίδιο τμήμα με τη σαγιέν. Ευτυχώς!

ζζζ…

ο μπαμπάς  
δεν μπορούσε να έρθει.  
είναι και ο ίδιος δάσκαλος  
και έπρεπε να πάει  
στο δικό του σχολείο. 
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η σαγιέν είναι η καλύτερή μου  
φίλη στον κόσμο, από το νηπιαγωγείο.  
Και οι λόγοι είναι:
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1. Μας αρέσουν τα ίδια παιχνίδια  
(για παράδειγμα, να παίζουμε «Κηδεία».  
Γι’ αυτό παίρνουμε πάντα την αδελφή  
της σαγιέν, τη σανέλ, και τη χώνουμε  
στο σκάμμα της άμμου).

2. Βρίσκουμε τα ίδια πράγματα αστεία  
(για παράδειγμα, όταν ήμασταν στο σπίτι  
της σαγιέν και κάποιος από τον επάνω όροφο  
πέταξε μια τηλεόραση έξω από το παράθυρο).

3. η σαγιέν είναι πολύ θαρραλέα  
και λέει πάντα έξυπνες ατάκες  
(το οποίο εγώ ακόμη το προσπαθώ). 

4. Μας αρέσει να τρώμε τα ίδια πράγματα  
(και κυρίως κρακεράκια  
με φιστικοβούτυρο και πατατάκια.  
άν και της σαγιέν της αρέσει να τρώει τα πάντα).

5. η σαγιέν ξέρει να κρατάει μυστικά  
(για παράδειγμα, όταν είχε βγει ένα σκουλήκι μέσα 
από το σάντουιτς της φράου Μπόστεντ. Και τι έχετε 
να πείτε για τη φανταστική ζωγραφιά μου;)

6. άγαπάμε πολύυυυυυυυ τα ζώα!
ζώα

+

+

σαγιέν



© Arena Verlag GmbH, Wu
.. rzburg, Germany / Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2014

Γι’ αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να είμαστε στην ίδια τάξη. 
άν δεν ήμασταν, θα απαιτούσα να αλλάξουμε. 

η καινούρια μας δασκάλα 
μάς συνόδευσε στην τάξη. 
είναι πολύ μικροκαμωμένη 
με κοντά μαλλιά. Και  
φοράει κάτι πολύ μικρά  
γυαλιά, πάνω απ’ τα οποία 
μας κοιτούσε αυστηρά. 

 άπό την αρχή μάς κοιτούσε 
πολύ αυστηρά πάνω από  
τα γυαλιά της.

Γι’ αυτό κρατούσαμε όλοι το στόμα μας κλειστό. 

«Με λένε Γκιζέλα Κακά», είπε και συνέχισε να  
μας κοιτάει τόσο αυστηρά, που δεν τόλμησε κανείς  
να κουνήσει ούτε το αυτί του. «Δεν το ξέρετε ακόμη,  
γι’ αυτό θα σας το πω: όποιος κάνει αστεία με  
το επίθετό μου θα πεθάνει με έναν πολύ αργό  

και βασανιστικό θάνατο». 
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άυστηρό 
βλέμμα

--
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την κοιτούσαμε όλοι άφωνοι. εκτός από  
τη σαγιέν. «χι χι χι», γέλασε. 

          Και την έβαλε τιμωρία.

Και σήμερα ήταν μόλις η πρώτη μέρα στο Ενιαίο  
Δημοτικό Γκίντερ Γκράους!

       επίσης, η σαγιέν έχει σπάσει 
το χέρι της και δεν μπορεί 
να γράψει. 

η σαγιέν κι εγώ σκουντούσαμε 
η μια την άλλη, κι εκείνη έκανε 
σαν να ήθελε να ξεράσει. 
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η Γκιζέλα  
Κακά μυρίζει κακά.

Χι χι χι

Ο Χ
ορ

στ
 τα

 σπ
άε

ι!



12
© Arena Verlag GmbH, Wu

.. rzburg, Germany / Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2014

στα κρυφά όμως, για να μη μας καταλάβει η φράου Κακά.
Και ξάφνου πήραμε χαμπάρι ότι μας άφηνε να  

διαλέξουμε τις θέσεις μας. 
Όλοι άρχισαν να τρέχουν. το ίδιο κάναμε φυσικά κι εγώ 

με τη σαγιέν. Θέλαμε οπωσδήποτε να καθίσουμε δίπλα 
δίπλα και κοντά στο παράθυρο. 

Και φυσικά πολύ πίσω!

η θέση 
μας
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Παραλίγο να καθίσουν στη θέση μας δυο αγόρια, αλλά  
η σαγιέν τους έκανε να αλλάξουν γνώμη. 

Πίσω πίσω, κολλητά στον τοίχο, άλλα πέντε ή έξι αγόρια 
τσακώνονταν για ένα θρανίο. 

φσσς
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τότε η φράου Κακά έγινε θηρίο και 
άρχισε να μας δείχνει εκείνη πού  
θα καθίσει ο καθένας. 

Κανένας δεν ήταν αρκετά θαρραλέος 
για να αντιδράσει. Κάποια στιγμή  
ξανάγινε ησυχία και κοιτούσαμε  
όλοι μπροστά μας. 

Μπροστά μπροστά καθόταν  
μόνο του ένα κορίτσι. 

είχε μακριά ξανθά 
μαλλιά και πολύ  
κομψά ρούχα.
Και μια πολύ ψηλά 
σηκωμένη μύτη. 

η σαγιέν για μία ολόκληρη ώρα δεν είπε τίποτε άλλο. 
άπλώς ζωγράφιζε μανιωδώς κουνέλια στο καινούριο της 
τετράδιο. Μόνο που έμοιαζαν πιο πολύ με αμοιβάδες, γιατί 
η σαγιέν δεν μπορεί να  
ζωγραφίσει με το αριστερό. 

 

ψηλά  
σηκωμένη  

μύτη
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Κανένας δεν τολμούσε να πει τίποτα ύστερα από αυτό, 
παρόλο που η φράου Κακά προσπαθούσε ολόκληρη  
την ώρα να παίξει μαζί μας διάφορα παιχνίδια γνωριμίας. 

Μετά χτύπησε επιτέλους το κουδούνι για  
διάλειμμα και όλα τα κορίτσια της τάξης  
συναντηθήκαμε στην αυλή. εγώ ήξερα μόνο  
τη σαγιέν και άλλα δυο κορίτσια από το παλιό μου  
σχολείο, καμία άλλη. 

 

άμέσως την περικύκλωσαν όλα τα κορίτσια. Θα πήγαινα 
κι εγώ ευχαρίστως, κι ας μην είχα ιδέα τι ήταν το κάιτ 
σέρφινγκ. 

Λοιπόν, εγώ  
πήγα διακοπές  
στην Καλιφόρνια. 

         εκεί έμαθα  
να κάνω κάιτ  
σέρφινγκ.

ΝΤΡΙΝΝ
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τότε πετάχτηκε η σαγιέν και είπε ότι εκείνη πήγαινε 
συνέχεια στην πισίνα. 

Και έδειξε το σπασμένο χέρι της με τον γύψο. 

εγώ δεν είπα τίποτα για τις διακοπές μου.  
νοικιάσαμε ένα εξοχικό στη Δανία.  
άλλά έτσι όπως είναι  
η οικογένειά μου,  
δεν έχει καμία  
σημασία πού πηγαίνουμε.  

πριν μετά

Μπονγκ!

εκεί έπεσα από  
τη νεροτσουλήθρα 

και έσπασα  
το χέρι μου.
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Σήμερα το μεσημέρι, για παράδειγμα. Πήγαμε όλοι  
μαζί για φαγητό επειδή η πρώτη μέρα κάποιου 
στο καινούριο του σχολείο είναι μια ιδιαίτερη μέρα.

Γι’ αυτό με άφησαν εμένα να διαλέξω πού θα πηγαίναμε. 
Και ήθελα πίτσα!

ο μπαμπάς άρχισε αμέσως να γκρινιάζει ότι ήθελε  
να μας πάει σε ελληνικό εστιατόριο. Γιατί ήθελε πάλι  
να φάει καλαμάρι. 

άλλά ήταν η δική μου πρώτη 
μέρα στο Ενιαίο Δημοτικό  
Γκίντερ Γκράους, κι έτσι  
πήγαμε στο ιταλικό.




