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Ç ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη
το 1974 όµως κατάγεται από την Αλαγονία Καλαµάτας. Έχει εργαστεί ως δηµοσιογράφος αγγλόφωνης εφηµερίδας και ως κτηµατοµεσίτρια. Τα
πρώτα της συγγραφικά βήµατα τα έκανε το 2001
µε το παιδικό βιβλίο «Η Μέλπω η Μοναδική», το
οποίο βραβεύτηκε το 2002 µε το βραβείο Πηνελόπη Μαξίµου από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, καθώς και το 2003 µε το Oppenheim Toy Portfolio Gold Book Award. Το βιβλίο
µεταφράστηκε στις ΗΠΑ, στην Κορέα και στην
Ταβάν. Ακολούθησαν πολλά εικονογραφηµένα
βιβλία αλλά και µυθιστορήµατα για παιδιά από
9-12 ετών, όπως «Η Πουπουλένια Πριγκίπισσα»
(το οποίο έχει µεταφραστεί στην Κορέα), «Οι Λεµονιές» (το οποίο ήταν υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας το 2004) και το
«Κολυµπώντας στα Βαθιά» (που βρέθηκε στη
βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής
Λογοτεχνίας το 2006). Σήµερα ζει στην Αθήνα
και έχει τρία παιδιά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
κυκλοφορούν τα βιβλία της Ο ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ, Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ,

Στη ∆ανάη, µε αγάπη

ΡΟΖ ΜΑΛΛΙΑ και ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΟΥΜΠΟΚΕΣ
ΜΠΟΤΕΣ.
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Τ

η γιαγιά µου τη λένε «Τσιµπηµατού» και µου λένε ότι της µοιάζω
πολύ. Τσιµπηµατού δεν είναι το αληθινό της όνοµα. Κατερίνα είναι, όπως
και το δικό µου.
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Όµως, πήρε το όνοµά της από τότε
που ήταν µικρό παιδί, όπως είµαι εγώ
τώρα.

Όποτε δεν της έκαναν τα χατίρια, ή
όποτε νευρίαζε, ή όποτε τσακωνόταν
µε τις φίλες της, έκανε όπως λέει το παρατσούκλι της: τους τσιµπούσε όλους!
Τσιµπούσε µπράτσα και πόδια, κοιλιές και πλάτες! ∆εν τη συµπαθούσαν
καθόλου τα παιδιά την Τσιµπηµατού.
Έχανε όλους τους φίλους της.
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