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ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ!  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ. ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΚΝΕΣ, ΠΟΥ ΔΕ ΖΕΙ ΠΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ:  

«ΕΣΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ!» Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΓΙΑΓΙΑ. ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΛΕΞΙΣ. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΟΥ  
ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΑΦΘΟΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ!
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Εικονογράφηση
ΒΙΚΤΟΡ ΡΙΒΑΣ ΒΙΛΑ!
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΑΝΕ  
Η ΑΛΕΞΙΣ!

ΧΑΛΙΑ.
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Το φτηνό ξυπνητήρι του ξενοδοχείου ήχησε λίγα μόνο εκα-
το στά από το κεφάλι μου. Πετάχτηκα από το κρεβάτι μέσα 
σε από λυτο πανικό, νομίζοντας ότι στο δωμάτιο είχε εισβά-
λει ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 1980.

Πανικόβλητος και με τα μάτια μισόκλειστα, είδα τον μπα-
μπά μου να στέκεται στην πόρτα του μπάνιου ντυμένο και 
έτοιμο να φύγει.

«Τίποτα δεν ανεβάζει περισσότερο την αδρεναλίνη από 
ένα τραγούδι των Guns N’ Roses», φώναξε για να ακου-
στεί πάνω από την εκκωφαντική μουσική του ραδιοφώνου.

«Έλα τώρα, μπαμπά! Είναι πέντε το πρωί. Είπες ότι μπο-
ρούμε να κοιμηθούμε ως τις επτά. Πλάκα μού κάνεις με 
αυτό το ξυπνητήρι;» παραπονέθηκα.

7
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«Συγγνώμη, Τζέικ», μου είπε. «Ένας καλός στρατιώτης 
πρέπει να προσαρμόζεται σε όλες τις περιστάσεις. Πρέπει να 
ξεκινή σουμε λίγο πιο νωρίς λόγω των έργων οδοποιίας. Το 
Μέριλαντ είναι μακριά και γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε».

Η μαμά και η Αλέξις δεν είχαν κουνήσει ούτε βλέφαρο, 
πα ρότι ο ήχος από το ξυπνητήρι ήταν εκκωφαντικός. Πρέ-
πει να δια θέτεις ειδικές ικανότητες για να μπορείς να κοι-
μάσαι υπό τέτοιες συνθήκες. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, δεν 
είχα κληρονομήσει το κωματώδες γονίδιο της μαμάς μου.

Ο μπαμπάς μετέφερε τις πρώτες αποσκευές στο αυτοκί-
νητο και μου ζήτησε να ξυπνήσω τις δύο Ωραίες Κοιμω-
μένες. 

«Τώρα που ξύπνησα… μετά χαράς!»
Αποφάσισα να ξεκινήσω με την πιο δύσκολη αποστολή. 

Η μεγάλη μου αδελφή, η Αλέξις, είχε τη συνήθεια να με 
χρησιμοποιεί σαν τον προσωπικό της σάκο του μποξ. Και το 
χειρότερο είναι ότι ΜΙΣΟΥΣΕ το πρωινό ξύπνημα. Αυτό λοι-
πόν με έφερε εξαρχής σε μειονεκτική θέση. Αλλά δεν είχα 
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σκοπό να απογοητεύσω τον μπαμπά μου. Ευχόμουν όμως η 
Αλέ ξις να νυστάζει πολύ για να γίνει επιθετική.

Πλησίασα την αδελφή μου με την ίδια προσοχή που ένας 
κυνηγός θα πλησίαζε μια αναίσθητη λέαινα. Ξέρει μεν ότι 
πρέπει να της φορέσει το κολάρο με το μικροτσίπ, αλλά 
τρέμει στην ιδέα ότι το θηρίο μπορεί να ξυπνήσει.

Στάθηκα για μια στιγμή να αναλογιστώ την κατάσταση. 
Ίσως μπορούσα να ξεκινήσω χτυπώντας τη με το μαξιλάρι 
μου μέχρι να ξυπνήσει. Όχι, όχι, 
όχι… ο μπαμπάς μου ΔΕ θα εκτι-
μούσε μια τόσο πρωινή επίσκε-
ψη στο νοσοκομείο και επιπλέον 
έπρεπε να φτάσω σώος στο 
αυτοκίνητο. 

Αφού συνειδητο-
ποίησα τι έπρεπε να κά-
νω, ξεκίνησα.

Χρειάζεσαι μερικές ενέσεις ηρεμιστικών για να πλησιάσεις  την Αλέξις!
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«Αλέεεεεεεεξξξξξιιιιιιιιςςςςςς», γουργούρισα με την πιο 
απαλή μωρουδίστικη φωνή μου. Περιμένοντας το χειρότε-
ρο, πήδηξα προς τα πί σω, για να αντιμετωπίσω μια έκρηξη 
από χέρια, μαξιλάρια και κουβέρτες.

ΤΙΠΟΤΑ!
Επιχείρησα άλλη μια φορά την αγγελική προσέγγισή 

μου, αλλά και πάλι δεν είδα ίχνος ζωής. Ο μπαμπάς δε θα 
εκτιμούσε καθόλου την έλλειψη προσπάθειας από μέρους 
μου. Μου είχε αναθέσει μια αποστολή και ήμουν αποφασι-
σμένος να τη φέρω εις πέρας. Η τρίτη φορά έπρεπε να 
στεφθεί με επιτυχία… και είχα ένα σχέδιο.

Πλησίασα την Αλέξις όσο πιο αθόρυβα μπορούσα και έβα-
λα στόχο το αρκουδάκι της, τον κύριο Τσακλς. Με μεγάλη προ-
σοχή, τον έσωσα από τον εννιάωρο στραγγαλισμό της αδελ-
φής μου. Είχε έρθει η ώρα να υποστεί ο Τσάκι μια απρογραμ-
μάτιστη μεταμόρφωση.

Άρχισα να τυλίγω το αρκουδάκι με χαρτί τουαλέτας. Ο σκο-
πός μου ήταν να πετύχω μια εμφάνιση μούμιας, σαν αυτές 
της αρχαίας Αιγύπτου. Ο κύριος Τσακλς μου φάνηκε λίγο 
αφυδατωμένος και γι’ αυτό έριξα στο πρόσωπό του λίγο 
αναζωογονητικό Η

2
Ο. Ο κύριος Τσακλς ήταν έτοιμος για την 

καταπρόσωπο επαφή του με την Αλέξις.
Σίγουρα, δεν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει το να κολλή-
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σω τον μικρό, τριχωτό Τουταγχαμών στο πρόσωπο της 
Αλέξις για να της δώσει ένα ΜΕΓΑΛΟ, ΥΓΡΟ ΠΡΩΙΝΟ 

ΦΙΛΙ. Αλλά ο μπαμπάς μου μου είχε δώσει εντολή να ξυ-
πνήσω την Ωραία Κοιμωμένη και ένα γεμάτο σάλια φιλί 
από τον πρίγκιπα Τσακλς ήταν η τέλεια λύση! Ήξερα ότι 
αυτό θα έβγαζε την Αλέξις από τον λήθαργό της. Και την 
έβγαλε!

Η τσιρίδα που έβγαλε την ώρα που άνοιξε τα μάτια της 
και σούφρωσε τα φρύδια της με διαβεβαίωσε ότι την είχα 
ξυπνήσει για τα καλά. 

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΑΚΛΣ;;;;» ούρλιαξε. Σταμάτησε για μια 
στιγμή για να ανασυνταχθεί και να επαναπροσδιορίσει τις 
προτεραιότητές της. «ΕΣΥ! ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ!»

Με άρπαξε από τον γιακά της μπλούζας μου και χρειά-
στηκε να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελευ-
θερωθώ. Όμως βρισκόμασταν σε ένα μικρό δωμάτιο ξενο-
δοχείου με δυο διπλά κρεβάτια και δεν είχα πολύ χώρο για 
παραπλανητικές κινήσεις. Η Αλέξις πετάχτηκε επάνω και 
άρχισε να κυνηγάει τον βασανιστή της.

Η μόνη λύση που είχα ήταν να καταφέρω να φτάσω στο 
μπάνιο. Χώθηκα πίσω από το τραπεζάκι με την τηλεόραση 
και στράφηκα για να τρέξω προς τη λεπτή πόρτα που κλεί-
δωνε από μέσα με ένα κουμπί. Δυστυχώς, όμως, δεν είδα 
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τις αποσκευές που ο μπαμπάς μου είχε στοιβάξει μπρο-
στά από την ντουλάπα. 

ΜΠΟΥΜ! Έπεσα κάτω. Σκεφτόμενος ότι είχα 
ακόμη ελπίδες να καταφέρω να φτάσω στο μπά-
νιο, άρχισα να μπουσουλάω σαν νήπιο προς το 
αγαπημένο του παιχνίδι. Τα χέρια και τα πό-
δια μου κουνιόντουσαν απροσδόκητα γρή-
γορα καθώς προχωρούσα… ή, τουλάχιστον, 
έτσι νόμιζα. Στην πραγματικότητα, δεν κου-
νιόμουν καθόλου.

Σύντομα, ο ενθουσιασμός της «από-
δρασης» έδωσε τη θέση του στην πίεση 
ενός γιγάντιου ποδιού πάνω στη μέση 
μου. H Αλέξις φορούσε 43 νού-
μερο παπούτσι! Είχε πιάσει το 
θήραμά της και έπαιζε μαζί του 
όπως η γάτα με το ποντίκι!

Με γύρισε ανάποδα και ακινητοποίη σε το πρόσωπό μου 
στο πάτωμα. Ήξερε ότι έπασχα από μι κροβιοφοβία και σί-
γουρα απολάμβανε που είχε κολλήσει το μάγουλό μου στο 
βρόμικο δάπεδο. Αμέσως φαντάστηκα χιλιάδες κοριούς να 
βρίσκουν καταφύγιο στα μαλλιά μου. ΑΗΔΙΑ!

ΜΗΝ ΤΑ 
ΒΑΖΕΙΣ 

ΜΑΖΙ ΜΟΥ, 
ΑΔΕΛΦΑΚΙ!
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Η μάχη μαινόταν και η φασαρία ολοένα δυνάμωνε. Σο-
βαρά τώρα, μαμά, πώς είναι δυνατόν να κοιμάσαι με τέτοιον 
σαματά;!

«Δεν είναι ΑΣΤΕΙΟ να βασανίζεις τον κύριο Τσακλς. Έχει 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ!» τσίριξε με επιπλέον δύναμη η Αλέξις. 
«Είναι νόστιμο το πάτωμα του ξενοδοχείου;»

Και τότε, σαν το σάλπισμα του ιππικού που φτάνει για να 
σώσει τους εγκλωβισμένους μιας άμαξας, άκουσα τον ήχο 
του κλειδιού στην πόρτα και το υπέροχο κλικ του αυτόματου 
ξεκλειδώματος. Σήκωσα το κεφάλι μου και αντίκρισα το 
χαμογελαστό πρόσωπο του μπαμπά μου.

«Συγχαρητήρια, Τζέικ! Δεν περίμενα να καταφέρεις να 
την ξυπνήσεις. Μπράβο σου! Πού είναι η μαμά;» ρώτησε ο 
μπαμπάς την ώρα που περνούσε από πάνω μας για να με-
ταφέρει άλλο ένα φορτίο αποσκευών.

Με τις βαλίτσες έτοιμες, τον λογαριασμό πληρωμένο και 
όλη την οικογένεια σε απαρτία, ήμασταν πλέον έτοιμοι να 
φύγουμε από τη Φλόριδα. Είναι αστείο, αλλά καμιά φορά η 
ζωή μοιάζει με αγώνα μπέιζμπολ – ο πίτσερ σού πετάει μια 
δυνατή μπαλιά την οποία δεν περιμένεις. Τη μια στιγμή 
είσαι ο Βασιλιάς του Σχολείου και την επόμενη έχεις εκ-
θρονιστεί και αναζητάς ένα νέο βασίλειο στο Μέριλαντ.

Στοιβαχτήκαμε όλοι εξαντλημένοι στο αυτοκίνητο. Εκτός 
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βέβαια από τον Μεγάλο, που έπινε ήδη το δεύτερο φλιτζά-
νι καφέ και γάβγιζε εντολές. Υποκρίθηκα ότι νύσταζα πολύ 
για να τις καταλάβω. Παίζοντας το ζόμπι του πρωι νού, άρ-
παξα το αγαπημένο μου μαξιλάρι μου και το σακίδιό μου 
και κατευθύνθηκα προς τη Χώρα του Ύπνου. Ξυπνήστε με 
όταν φτάσουμε στο θαύμα που απλώνεται στο πλάι του αυ-
τοκινητόδρομου Ι95, νότια από τα σύνορα! Όπως λέει και ο 
λαός, ο Τζέικ θέλει και άλλα πυροτεχνήματα!

Ο μπαμπάς δε μάσησε την υποτιθέμενη νύστα μου. 
Περίμενε να κάνουμε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον 
ΤΡΙΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.

«Κλειδιά;» ΕΝΤΑΞΕΙ.
«Οδηγίες;» ΕΝΤΑΞΕΙ.
«Πήγατε όλοι στην τουαλέτα;» ΟΥΠΣ! Εκτίμησα 

ιδιαίτερα αυτή την υπενθύμιση.
Στον μπαμπά ΔΕΝ ΑΡΕΣΟΥΝ οι ανατροπές της τελευταίας 

στιγμής. Μου έριξε μια ματιά όλο έκπληξη.
«ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ;» φώναξε την ώρα που έβγαινα 

από το αυτοκίνητο και κατευθυνόμουν προς το ξενοδοχείο. 
Δεν απάντησα, αφού σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερα να μην 
πω τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος για κήρυγμα σχετικά με τον 
σωστό προγραμματισμό και τη διαχείριση χρόνου. Είναι 
ΠΟΟΟΟΟΟΛΥ νωρίς για κάτι τέτοιο.

ΑΥΤΑ  
ΔΕΝ  
ΕΙΝΑΙ  
ΟΥΡΑ.
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Αυτή είναι η ειδικότητα του μπαμπά μου: να επισημαί-
νει λάθη και να προτείνει τρόπους βελτίωσης. Αυτό είναι το 
επάγγελμά του. Είναι σύμβουλος διαχείρισης και οι εται-
ρείες τον πληρώνουν για να αναλύει (δηλαδή να πιέζει) τις 
επιχειρήσεις και να τους προτείνει τρόπους βελτίωσης (δη-
λαδή να τους λέει πόσο χάλια είναι).

Δεν ξέρω γιατί κάποιος πληρώνει για να του βάζουν τις 
φωνές, αλλά υποθέτω ότι δεν πρέπει να παραπονιέμαι. 
Τρώω τρία πλήρη γεύματα τη μέρα. Για μισό λεπτό! ΕΧΩ 
ΛΟΓΟ να παραπονεθώ… εξαιτίας αυτής της ανόητης δου-
λειάς, αναγκάστηκα να αφήσω την Ηλιόλουστη Πολιτεία 
για το Μέριλαντ. Για τι φημίζεται το Μέριλαντ τέλος πά-
ντων; Ξέρω ότι η μασκότ του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ 
είναι μια χελώνα. Οπότε αφήνω πίσω μου τις παραλίες με 
τη λευκή άμμο, τον πανέμορφο γαλανό ουρανό, την κατα-
πληκτική Ντίσ νεϊ και τα πεντανόστιμα φρούτα για την Πο-
λιτεία με τις αργοκίνητες χελώνες; Φανταστικό!

ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ, 

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!
ΠΟΣΟ ΑΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ,  

ΘΕΕ ΜΟΥ!
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