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Η ΑΛΙΣ ΠΑΝΤΕΡΜΙΛΕΡ ήθελε από το δημοτικό να γίνει «συγ γρα φέας 
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 οι-
κογένειά 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 πιστή-
μιο 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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στη ρόζμαρι και στον Γκέρμαν

Ντανιέλα
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ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Θεούλη μου. ο Γιάκομπ και ο Ζίμον ξύπνησαν  
σήμερα από τις έξι παρά τέταρτο και  
άρχισαν να χοροπηδούν στο δωμάτιό τους. 

      εγώ ήθελα να θυμώσω        μαζί τους, 
αλλά μετά θυμήθηκα ότι σήμερα έχουν  
γενέθλια!

Και τότε πετάχτηκα αμέσως από το κρεβάτι μου, διότι  
οι μέρες των γενεθλίων έχουν πάντα κάτι ιδιαίτερο  
– ακόμα και τα γενέθλια των σιχαμένων αδελφών! 

Γι’ αυτό τους βοήθησα να κάνουμε ακόμα  
λίγη φασαρία .

φασαρία

Γιάκομπ

Ζίμ
ον

Σιχαμένα
 αδέλφια

Γενέθλ
ια
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Όταν η μαμά και ο μπαμπάς 
ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» 
στα αγόρια, στην αρχή  
δε φαίνονταν πολύ 
χαρούμενοι.

άλλά μετά η μαμά άναψε τα κεράκια  
της τούρτας στο σαλόνι και μας είπε  
ότι μπορούσαμε να μπούμε. 

στη μέση του σαλονιού βρισκόταν  
ένα σετ ντραμς! Φανταστικό!
Ήταν για τον Ζίμον. 
Και υπήρχαν και μπαγκέτες. 

Όπως ήταν φυσικό,  
τα δοκίμασε αμέσως. 

Και ο χαμός συνεχίστηκε.

ΝΤΟΝΓΚΝΤΟΝΓΚΝΤΟΝΓΚ

ΝΤΟΝΓΚΝΤΟΝΓΚΝΤΟΝΓΚ

ΝΤΟΝΓΚΤΑΡΑΡΑΡΑΜ

Χρόνια πολλά!

ΝΤΟ
ΥΠ!

+
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Μετά ο Γιάκομπ ξετύλιξε  
το δικό του δώρο, ένα
           τρομπόνι, και άρχισε  
                να φυσάει. 

τότε με έπιασε πονοκέφαλος.

 

η μαμά άρχισε να φωνάζει· νομίζω ότι ήθελε να μας πει 
ότι τα μουσικά όργανα ήταν δώρα από τη γιαγιά  
και τον παππού. άλλά η φασαρία ήταν τόση,  
που δεν καταλάβαινα τι έλεγε. 

ΜΠΑΝΓΚ

ΜΠΙΝΓΚ
ΜΠΙΝΓΚ

ΒΟΥΟΥΟΥΜ!

ΤΑΤΑΑΑΡΑΤΑΑΑΑΑ

ΠΙΙΙΙΙΠ

ΝΤΟΟΟΟΝΓΚ!

ΤΟΥΟ
ΥΟΥΤ

!

ΜΠΑΜΜΠΟΥΟΥΜ!

Γιά
κο

μπ
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Πραγματικά δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε 
ποτέ να υπάρξει χειρότερος ήχος  
από της φλογέρας μου. 

άλλά τώρα το ξέρω:
Υπάρχουν πολύ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ. ΑΛΗΘΕΙΑ!
Και κυρίως πολύ πιο ΔΥΝΑΤΟΙ!

Γι’ αυτό προτίμησα να πάω στην κουζίνα,  
όπου ο μπαμπάς έπινε τον καφέ του  
στο τραπέζι. Έβαλα λίγο χυμό πορτοκάλι  
και καθίσαμε εκεί και οι δύο χωρίς να μιλάμε. 
Έτσι κι αλλιώς δε θα μπορούσαμε  
να ακούσουμε ούτε λέξη. 

ΝΤΑΝΝΤΑΝ!
ΜΠΟΥΜΠΟΥΜΠΟΥΜ

--

ΡΑΖΟΝΓΚ!
ΤΣΙΚΙΤΣΙΚΙΤΣΙΙΙΙΙΙΝΝΝΝΝ

ΝΤΙΣΣΣΣΣ!

ΓΚΡΡΡ
!
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άργότερα, ήρθαν και η μαμά με τα αγόρια στην κουζίνα 
και ζητήσαμε να φάμε την τούρτα. η μαμά είχε φτιάξει 
τούρτα με κρέπες. 
εμείς ζητωκραυγάζαμε και χτυπούσαμε  
τα μαχαιροπίρουνά μας – εκτός απ’ τον μπαμπά.

ο μπαμπάς πήρε μια ξινισμένη έκφραση, διότι προτιμά  
          τη μηλόπιτα. 

τα αγόρια έπρεπε πρώτα να σβήσουν τα κεράκια,  
από εννέα ο καθένας. Μόνο που ο Γιάκομπ έσβησε  
κατά λάθος έντεκα κεράκια και μετά είχαν μείνει  
μόνο επτά για τον Ζίμον. 

τότε ο Ζίμον χτύπησε  
τον Γιάκομπ στο κεφάλι  
με τις μπαγκέτες του και  
ο Γιάκομπ άρχισε να ουρλιάζει  
και να τραβάει τα μαλλιά  
του Ζίμον. 

ΝΑΙΑΙΑΙ
!
ΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΙΝΓΚ

Ντουπντουπ

Ντουπντουπ 

Ντουπντουπ

ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑ

!
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Αλλά η τούρτα με τις κρέπες ήταν 
         ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ! Μιαμμμμμμ! 

Όμως ο μπαμπάς συνέχισε να γκρινιάζει, μόνο και μόνο 
γιατί πάνω στην τούρτα είχε λίγες σταγόνες κερί.  
τις οποίες μπορούσε να ξύσει  
πολύ εύκολα.

άλλά ο μπαμπάς ήταν πολύ 
νευριασμένος. Θα προτιμούσε 
να βάλει μια φέτα τυρί  
σε ψωμί. νομίζω ότι απλώς 
περνούσε μια δύσκολη μέρα. 

Μετά το πρωινό, τα αγόρια πήγαν αμέσως να παίξουν  
με τα τύμπανα και το τρομπόνι. 

τότε ο μπαμπάς έγινε έξαλλος και  
ήθελε να φύγει αμέσως για το σχολείο. 
είναι δάσκαλος. 

Σταγόνες  
κερί 

ΤΑΡΑΤΑΤΑΜ!
ΠΑΦ!

ΒΡΟΥΟΥΟΥΜ!

ΝΤΡΑΑΑΑΝ!
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Έτρεξα και πήρα την τσάντα 
μου και τον ρώτησα αν 
μπορούσε να με πάρει μαζί 
του. άν και μάλλον η σωστή 
λέξη είναι ούρλιαξα και  
όχι ρώτησα.
 

στον δρόμο για το σχολείο συνεχίσαμε να μη μιλάμε καθόλου. 
Ήταν πάρα πολύ ωραία,         τόσο ήσυχα.

άκόμα και στο ενιαίο Δημοτικό Γκίντερ Γκράους  
ήταν ήσυχα. Και αυτό γιατί ήταν επτά και τέταρτο  
και το σχολείο ξεκινάει         στις οκτώ.  
Έτσι, έκατσα σε ένα παγκάκι και περίμενα. 
 

ZINΚΖΟΝΓΚ!
ΖΑΚ!

Να  
έρθω  

κι εγώ!

αναστεναγμός!

ζζζ

Ησυχία
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το απόγευμα η γιαγιά            και ο παππούς 
ήρθαν για επίσκεψη.

Λες και ήταν ο Ζίμον κωφός. 
η γιαγιά και ο παππούς πάντα έτσι κάνουν. Όπως και  
να ’χει, χάρηκα πολύ που ήρθαν. Πιο πολύ επειδή μου 
έφεραν                 σοκολάτα. Παρόλο που δεν είχα  
εγώ γενέθλια, αλλά τα αδέλφια μου.

Αααα! Να ο Γιάκομπ,  
ο εορτάζων!

Πιο δυνατά,  
αγάπη μου!  

Ο παππούς δεν  
ακούει πολύ καλά!

ο Ζίμον είμαι.

τοκ τοκ




