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Εικονογράφηση: Αλεξία Λουγιάκη
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Αφιερωµένο στις δυο υπέροχες
κόρες µου, που ζητούσαν συνεχώς

«καινούριες ιστορίες», και σε όλους
τους µαθητές µου. Τους ευχαριστώ

που έγιναν η αιτία να «ζωντανέψει»
η Μπέτυ και εύχοµαι να κρατήσει

παρέα σε ακόµα περισσότερους!
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ΛΟΥΚΙΑ

Εκείνο το απόγευµα η Μάµι Μπλου ήταν πολύ απα-
σχοληµένη µε τον κήπο της. Κοιτούσε µε από-

γνωση τα µισοφαγωµένα καρότα και τα κοµµένα µα-
ρουλάκια µουρµουρίζοντας ακατάληπτα και απει-
λούσε πως αν έπεφτε στα χέρια της ο παλιοποντικός
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που µασούλησε τα όµορφα λαχανικά της, η Λουκία,
η µεγάλη καφετιά γάτα της, θα έκανε Χριστούγεννα
µέσα στο κατακαλόκαιρο.

Την τιµητική θέση της γαλοπούλας θα είχε φυσι-
κά… ο παλιοποντικός!

«Μιααρρ…» νιαούρισε τεµπέλικα η Λουκία. Και
µόνο η σκέψη να κυνηγήσει ένα ποντίκι την κούρα-
ζε. «Αυτά τα πλάσµατα έχουν περισσότερες τρίχες
και από εµένα, άσε που θα µου βγει η γλώσσα από
την τρεχάλα!»

Η Λουκία ήταν γάτα και, όπως όλες οι σηµερινές
καθωσπρέπει γάτες, τα µόνα πράγµατα που απαιτού-
σε από την κυρά της ήταν αυτά της παρακάτω λίστας:

• Να πίνει κάθε πρωί γάλα.
• Να τρώει δυο φορές την ηµέρα από κείνες τις πε-

ντανόστιµες κονσέρβες µε γεύση κουνελιού.
• Να ακονίζει τα νύχια της στην πανάκριβη ξύλινη

τραπεζαρία της Μάµι.
• Να κοιµάται χωρίς να την ενοχλεί κανείς και…
• Να κοιµάται χωρίς να την ενοχλεί κανείς!

«Λοιπόν, τι θα κάνουµε µε το ποντίκι;» Το φαρδύ
φόρεµα της Μάµι ανέµιζε συνεχώς πάνω από το κε-

12 ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
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φάλι της Λουκίας, σηµάδι πως η χοντρουλή αφεντι-
κίνα της ήταν πολύ ταραγµένη.

«Μιαρρ…» γουργούρισε βαριεστηµένα η γάτα.
«Τόση φασαρία για τα καρότα και τα µαρούλια;
Εκτός από την απαίσια γεύση τους, µου προκαλούν
και αέρια! Μπράβο του του ποντικού που τα ξεπά-
τωσε όλα! Εξάλλου, στο Ψαρονήσι υπάρχουν αρκε-
τά µανάβικα που δυστυχώς πουλάνε τόνους από αυ-
τά τα απαίσια λαχανικά». Σήκωσε την καφετιά ουρά
της αγνοώντας τα µουρµουρητά της κυράς της και
βγήκε από το φρεσκοβαµµένο ξύλινο πορτάκι για να
πάει τον καθιερωµένο απογευµατινό της περίπατο
στο ψαράδικο του Τόνι. «Ο φρέσκος αέρας µού ανοί-
γει πάντα την όρεξη», δήλωσε κουνώντας τα µου-
στάκια της η Λουκία και έριξε µια φευγαλέα µατιά
στη Μάµι Μπλου, που τώρα σκούπιζε τα χέρια της
στην τεράστια λευκή ποδιά της καθώς σκεφτόταν σε
ποιο σηµείο του κήπου θα φύτευε πάλι καρότα…

Η ΜΠΕΤΥ ΡΟΥΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΡΥΛΟΥ 13
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ΜΑΜΙ ΜΠΛΟΥ

Πάνε τα ωραία µου καροτάκια! Πώς θα φτιάξω
τώρα τον αγαπηµένο πουρέ της Λουκίας µου;»

αναστέναξε η εύσωµη καλόψυχη γυναίκα.
Τρία χρόνια τώρα αυτή η καφετιά γάτα ήταν η συ-

ντροφιά της. Μικρό γατάκι, πεινασµένο και τρισά-
θλιο, το είχε βρει µια µέρα που είχε πάει για µπάνιο
στην παραλία του νησιού µαζί µε τις φίλες της, την
Κατρίνα και την Πωλίνα.

Οι δίδυµες γεροντοκόρες, αδύνατες σαν σαρδέλες
που κάνουν δίαιτα και στριµµένες όπως το καλώδιο
του τηλεφώνου, µόλις αντίκρισαν το γατί, έβαλαν τις
φωνές.

«Βοήθειααα! Ένας τριχωτός βάτραχος σκαλίζει
το σάντουιτς µου!» τσίριξε η Πωλίνα και η µακριά
κατακόκκινη µύτη της έτρεµε από τον φόβο.

«Όχι, όχι, δεν είναι βάτραχος. Είναι άγρια νυφί-
τσα», ψέλλισε µε τρόµο η αδελφή της αρπάζοντας
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για όπλο την οµπρέλα θαλάσσης και κραδαίνοντάς
την απειλητικά προς το µέρος της γάτας.

Τη Μάµι, όποτε θυµάται αυτό το περιστατικό, την
πιάνουν τα γέλια.

Ακόµα και τώρα, σε κάθε τους επίσκεψη στο πα-
ραλιακό σπιτάκι της νέγρας νοσοκόµας Μάµι Μπλου,
οι δίδυµες ψάχνουν κάτω από την καρέκλα τους προ-
τού καθίσουν στο µπαµπού σαλονάκι.

Στο Ψαρονήσι όλοι όσοι περνούν από το σπιτάκι
της Μάµι Μπλου είναι καλεσµένοι για µια δροσερή
λεµονάδα. Ακόµα και ο παράξενος γείτονάς της, ο
δόκτορας Πλατίνι µε τις χιλιάδες αλλόκοτες εφευρέ-
σεις του, χαιρετά πάντοτε τη στρουµπουλή Μάµι,
µια και το κέικ καρότου που φτιάχνει είναι πολύ κα-
λύτερο από αυτό του φούρνου.

«Τι νέα από το νοσοκοµείο, Μάµι;» ρώτησε εκεί-
νη τη µέρα από τον φράχτη του σπιτιού του ο δόκτο-
ρας Πλατίνι.

«Χµµµ… τίποτα το ιδιαίτερο. Ο µικρός γιος του πα-
ντοπώλη Απόλα έφαγε όλα τα ζαχαρωτά από τα βά-
ζα του µαγαζιού τους κι έπαθε µια τροµερή δυσπε-
ψία. Μετά το καθαρτικό που του δώσαµε, όµως, νο-
µίζω πως θα κάνει αρκετό καιρό να πλησιάσει ξανά
τα βάζα του µπαµπά του».

Η ΜΠΕΤΥ ΡΟΥΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΡΥΛΟΥ 15
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«Αυτός ο πιτσιρικάς είναι σκέτος µπελάς», έσκου-
ξε ο γερο-εφευρέτης. «Χθες άλλαξα για τρίτη φορά
το τζάµι από το εργαστήρι µου, αφού αυτός ο τροµε-
ρός µικρός φρόντισε να µου το κάνει θρύψαλα µε
την µπάλα του!»

«Παιδιά…» αναστέναξε η Μάµι Μπλου κι ένα ίχνος
υποψίας φώτισε το βλέµµα της καθώς έριξε µια τε-
λευταία µατιά στα µισοφαγωµένα καρότα και τα
µαρούλια της.

16 ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
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ΜΠΕΤΥ ΡΟΥΜΠΕΤΗ

Οπερίπατος της Λουκίας ήταν σήµερα µια πραγ-
µατική απόλαυση.

Ο παράδεισος της κάθε γάτας ήταν το ψαράδικο
του Τόνι. Αναµφισβήτητα! Τι ψαροκέφαλα, τι ραχο-
κοκαλιές, τι αρωµατικά φρεσκότατα εντόσθια, όλα
της ώρας, και φυσικά κάθε µέρα έξω από το ψαρά-
δικο γινόταν τρικούβερτο γατογλέντι µε µπόλικο φαΐ
για όλους, χάρη στην απλοχεριά του Τόνι.

Η Λουκία, αφού έγλειψε το πόδι της καθαρίζο-
ντας και το τελευταίο λέπι από πάνω της, νιαούρισε
γλυκά στον Αράπη τον µπακαλόγατο και ετοιµάστη-
κε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Καθώς προχωρούσε δίπλα από τα φοινικόδεντρα
ένιωσε ένα ζευγάρι µάτια να την παρακολουθούν κι
άκουσε έναν ύποπτο θόρυβο. Ναι! Σίγουρα δεν τη
γελούσαν τα αυτιά της. Αυτό το σούρσιµο µόνο ένα
πλάσµα στο Ψαρονήσι µπορούσε να το κάνει.
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«Συναγερµός!» νιαούρισε δυνατά τροµοκρατηµέ-
νη και το έβαλε στα πόδια.

Ξαφνικά, µέσα από τα δέντρα και τους χαµηλούς
θάµνους που ήταν φυτεµένοι κατά µήκος του δρό-
µου ξεπετάχτηκε ο χειρότερος εχθρός όλων των γα-
τιών του νησιού. Οι δίδυµες µπροστά του έµοιαζαν
µε προβατάκια, ενώ αυτός… Αυτός! Ήταν ο εφιάλ-
της και του πιο ατρόµητου γατιού, ο φόβος και του
Αράπη ακόµα, που είχε τη φήµη του πιο γενναίου
γάτου στο νησί, ο λόγος που τα µικρότερα γατάκια
έκαναν πιπί τους στην τραπεζαρία των αφεντικών
τους, όταν Αυτός περνούσε έξω από το σπίτι τους.

Ήταν ο Έκτορας, ο σκύλος του ταβερνιάρη του
Ψαρονησίου.

Η Λουκία έτρεχε µε όση δύναµη είχαν και τα τέσ-
σερα πόδια της µαζί σε µια τρελή κούρσα, νιώθοντας
πίσω της το λαχάνιασµα του Έκτορα.

Για κάθε ενδεχόµενο είχε και τα νύχια της έτοιµα
και µάλιστα καλοακονισµένα, αφού µόλις το πρωί τα
είχε λιµάρει επιµελώς στην πανάκριβη τραπεζαρία
της Μάµι.

«Μιαρρ! Μπορεί να µε δαγκώσεις αν µε πιάσεις,
αλλά να είσαι σίγουρος πως θα σου κάνω τη µούρη
κιµά!» έσκουξε δυνατά για να βεβαιωθεί πως θα την

18 ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
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άκουγε ο σκύλος, µήπως και το ξανασκεφτόταν, ώστε
να σταµατήσει το κυνήγι.

«Γκρρ! Μου τη δίνουν κάτι παλιόγατες σαν και
του λόγου σου. Πρέπει να µάθει όλο το σινάφι σου
ποιος είναι το αφεντικό σε τούτο το νησί». Λέγοντας
αυτά ο Έκτορας χύµηξε πάνω της και θα την έπιανε,
αν δεν ερχόταν ξαφνικά µια πέτρα ουρανοκατέβατη
πάνω στο γκριζωπό κεφάλι του. «Άουου!» γρύλισε
πονεµένα – τόσο, που ως και η Λουκία κόντεψε να
τον λυπηθεί!

«Έι, παλιόσκυλο, άσε τη γατούλα ήσυχη!» ακού-
στηκε µια φωνή.

Η Λουκία και ο Έκτορας γύρισαν το κεφάλι τους

Η ΜΠΕΤΥ ΡΟΥΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΡΥΛΟΥ 19
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για να δουν ποιος άλλος βρισκόταν εκεί µαζί τους,
ενώ η καφετιά γάτα ευχαριστούσε την καλή της τύχη
που τη γλίτωσε από τα δόντια του σκύλου. Σε λίγο,
ένα σγουρό κεφαλάκι ξεπρόβαλε πίσω από κάτι κα-
λαµιές και µπροστά τους παρουσιάστηκε ένα µικρό
κορίτσι που στο χέρι του κρατούσε άλλη µια πέτρα.

«Εγώ… εγώ λέω να φεύγω!» έκανε ο Έκτορας µε
την ουρά κάτω από τα σκέλια. «Την επόµενη φορά
όµως δε θα είσαι τόσο τυχερή», γρύλισε µέσα από τα
δόντια του.

«Μπρρ… Τώρα µε τρόµαξες», του πέταξε κοροϊ-
δευτικά η Λουκία, πλησιάζοντας όµως όσο µπορού-
σε το άγνωστο κορίτσι που την έσωσε.

Φορούσε ένα τσουβάλι για ρούχο και στη µέση εί-
χε για ζώνη έναν ξεφτισµένο σπάγγο. Πρώτη φορά
έβλεπε η Λουκία ένα τόσο κακοντυµένο κορίτσι. Τα
περισσότερα παιδάκια στο Ψαρονήσι ντύνονταν µε
τα καλύτερα συνολάκια που έραβε για αυτά η µα-
ντάµ Ρουπικιέ, η διάσηµη µοδίστρα του νησιού.

Το κορίτσι πλησίασε περισσότερο και η Λουκία
νιαούρισε φιλικά. «Μα τις χίλιες γάτες!» µουρµού-
ρισε η καφετιά ψιψίνα. «Αυτό το κορίτσι έχει πάνω
του περισσότερη αλµύρα και από τους παστούς µπα-
καλιάρους του κυρίου Απόλα του παντοπώλη. Θα

20 ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
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έλεγε κανείς ότι βρισκόταν στη θάλασσα ή στην πα-
ραλία για βδοµάδες. Και τι κατσιασµένο µαλλί… Πω
πω! Μπορεί να λέει η κυρά µου πως µισώ το µπάνιο,
αλλά αυτή εδώ χρειάζεται επειγόντως ένα ζεστό
αφρόλουτρο!»

Ο Έκτορας είχε πια αποµακρυνθεί και η Λουκία
αποφάσισε πως ήταν ώρα να γυρίσει σπίτι. Έριξε
τριγύρω κλεφτές µατιές και δεν είδε κανέναν άλλο
εκτός από το µικρό κορίτσι στην έρηµη παραλία.

Κι εγώ έτσι ήµουν κάποτε! συλλογίστηκε κοιτώ-
ντας τα χάλια που παρουσίαζε το κοριτσάκι. Τρί-
φτηκε στα πόδια της µικρής και µετά άρχισε αποφα-
σιστικά να προχωράει µπροστά.

«Περίµενε κι εµένα!» φώναξε το κορίτσι. «Μπο-
ρεί να σε κυνηγήσει πάλι εκείνος ο κακός σκύλος».

«Μιάου… ∆εν το νοµίζω», έκανε η Λουκία.
«Με λένε Μπέτυ Ρουµπέτη», συστήθηκε ξαφνικά

το κοριτσάκι. «Η βάρκα του παππού µου βούλιαξε
και νοµίζω πως έχω χαθεί…»

Η ΜΠΕΤΥ ΡΟΥΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΡΥΛΟΥ 21
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ

Ελα, ψιτ, ψιτ, ψιτ. Λουκίααα…» Η Μάµι Μπλου
ετοίµαζε την αγαπηµένη κονσέρβα της γάτας

της. «Τι κρίµα που σήµερα δε θα µπορέσω να της
δώσω τον αγαπηµένο της πουρέ από καρότο… Μα
πού είναι επιτέλους αυτό το ζωντανό;» µουρµούρισε.

Είχε αρχίσει να νυχτώνει και στο νησί άναψαν τα
φώτα του δρόµου δίπλα στις σειρές από τα φοινικό-
δεντρα.

Μια σκιά άνοιξε την ξύλινη πορτούλα στο µικρό
σπιτάκι της παραλίας και ένα γνώριµο νιαούρισµα
έκανε τη Μάµι να αναστενάξει µε ανακούφιση. «Ώστε
εδώ είσαι, κυρά µου! Χµµ… εγώ περιµένω να τσα-
κώσεις εκείνο τον ποντικό κι εσύ τριγυρνάς κάνο-
ντας βόλτες», µάλωσε τρυφερά τη γάτα της και µα-
ζεύοντας τα φαρδιά φουστάνια της έσκυψε να την
πιάσει.

Μα αντί για τη Λουκία, το χέρι της σταµάτησε σε
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