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Μια συναρπαστική νέα φωνή…
ΚορνΕλια ΦοΥνΚΕ

Η Πηνελόπη είναι ένα παράξενο κορίτσι: 
τα μαλλιά της είναι γκρίζα σαν της γιαγιάς της 
και ξέρει πάντα τι θα τη ρωτήσει η μητέρα της, 
προτού καν εκείνη ανοίξει το στόμα της. Όμως 
ένα πρωί αλλάζουν όλα· η Πηνελόπη ξυπνάει 

και τα μαλλιά της είναι κατακόκκινα! Ταυτόχρονα, 
νιώθει μέσα της μια πρωτόγνωρη δύναμη. 

Την ίδια μέρα μαθαίνει πως ο πατέρας της είναι 
ακόμη ζωντανός, ενώ τόσο καιρό πίστευε πως ήταν 

νεκρός. Χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, η Πηνελόπη 
αποφασίζει να τον αναζητήσει. Ούτε που φαντάζεται 

όμως σε τι περιπέτειες πάει να μπλέξει…

H Βάλια Τσινκ είναι  
μια συναρπαστική νέα  

φωνή ανάμεσα στους 
παραμυθάδες του κόσμου.

Κορνέλια Φούνκε, 

συγγραφέας

Παραμυθένια,  
όμορφη γλώσσα.

Buchmarkt

Παρά τα μαγικά γεγονότα 
που συμβαίνουν γύρω της, 

η Πηνελόπη έχει να 
αντιμετωπίσει κανονικά 

προβλήματα, τα οποία 
καταλαβαίνουμε και 

γνωρίζουμε όλοι. Η ιστορία 
είναι πρωτότυπη και 

εξαιρετικά γραμμένη. 
Η αναγνωστική διασκέδαση 

είναι εγγυημένη!
Die Fantastische Bücherwelt

Από 9 ετών

Η Βαλια ΤΣινΚ γεννήθηκε 
το 1976 στο Ίνγκολσταντ και 
εργάζεται για περισσότερα 
από δεκαπέντε χρόνια ως 
χορογράφος και δασκάλα 
μουσικοκινητικής. Ζει 
στο Βερολίνο με τον σύζυγο 
και τα δύο παιδιά τους.
Το Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ Η 

ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ήταν 
υποψήφιο για τρία βραβεία 
παιδικής λογοτεχνίας στη 
Γερμανία και την Ελβετία.
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Πηνελόπη Γκόβιντερ

Η Πηνελόπη Γκόβιντερ ήταν ένα παράξενο κορίτσι. Εί-
χε γκριζογάλανα μαλλιά που της έπεφταν ως τα μάτια 
και μύριζε κάρβουνο. 

Όταν τη φώναζε η μαμά της, η Πηνελόπη την άκου-
γε προτού καν η κυρία Γκόβιντερ ανοίξει το στόμα της, 
κι αμέσως απαντούσε: «Ναι, μαμά, λούστηκα και σή-
μερα» ή: «Καλά, καλά, θα πάω αμέσως στη γιαγιά τον 
καφέ της». 

Για την Πηνελόπη τα γκριζογάλανα μαλλιά ήταν κάτι 
το εντελώς φυσιολογικό, τα είχε συνηθίσει πια. Τη μυ-
ρωδιά του κάρβουνου σπάνια την αντιλαμβανόταν κι 
ούτε έδινε σημασία στην ικανότητά της ν’ ακούει τους 
άλλους προτού καν μιλήσουν. Το μόνο που την απασχο-
λούσε ήταν η ημέρα των γενεθλίων της. Έπεφτε καλοκαί-
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ρι, συγκεκριμένα στις δεκατρείς Αυγούστου. Κάθε χρό-
νο στις δεκατρείς Αυγούστου έβρεχε. Πάντα. Εκτός από 
την Πηνελόπη, δεν το πρόσεχε κανείς αυτό. Και καθώς 
οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ομπρέλες 
ή αδιάβροχα, δεν πρόσεχαν ούτε πως η βροχή της δε-
κάτης τρίτης Αυγούστου δε σε μούσκευε ποτέ.

Όταν η Πηνελόπη, στα έβδομα γενέθλιά της, εξομο-
λογήθηκε στη μητέρα της το παράδοξο της βροχής, εκεί-
νη αρχικά χλώμιασε κι έπειτα την κατσάδιασε: «Δε θέλω 
ν’ ακούσω κουβέντα για τέτοιες παλαβωμάρες! Αρκετές 
είχα μέχρι τώρα στη ζωή μου!» Η Πηνελόπη τη ρώτη-
σε τι εννοούσε, αλλά η κυρία Γκόβιντερ κούνησε μόνο 
το κεφάλι και η Πηνελόπη πίστεψε για μια στιγμή πως 
είδε ένα δάκρυ ν’ αστράφτει στο μάγουλο της μητέρας. 
Και καθώς αγαπούσε πολύ τη μητέρα της, αποφάσισε 
να μην αναφερθεί ποτέ ξανά σ’ αυτή την παράξενη βρο-
χή. Ούτε στα όγδοα γενέθλιά της, ούτε ποτέ.

Η Πηνελόπη και η μητέρα της ζούσαν μαζί με τη για-
γιά Ερλίντα και την γκρίζα γάτα Κουκού σε ένα μικρό, 
μονίμως παγωμένο ξύλινο σπιτάκι στα περίχωρα, δί-
πλα στα βαλτώδη δάση. Η Πηνελόπη αγαπούσε πολύ 
το σπίτι της, κι ας μην είχε τις συνηθισμένες ανέσεις. 
Πάνω απ’ όλα το αγαπούσε επειδή έμοιαζε σαν να ήταν 
καλυμμένο με δέρμα δράκου. Κι αυτό γιατί παλιότερα 
οι τοίχοι του ήταν κατακόκκινοι, κι η μητέρα τούς εί-
χε περάσει από πάνω με σκούρα πράσινη μπογιά. Κά-
θε χρόνο, μετά τις μπόρες του καλοκαιριού, η πράσινη 
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μπογιά έτρεχε από τα σανίδια του κι από κάτω ξεπρό-
βαλλε όλο και περισσότερο από το παλιό κόκκινο χρώ-
μα. Μέχρι που κάποια στιγμή το σπίτι γινόταν κοκκινο-
πράσινο εμπριμέ.

Ο πατέρας της Πηνελόπης δε ζούσε μαζί τους στο 
δρακόσπιτο. Για την ακρίβεια δε ζούσε πουθενά, για-
τί είχε πεθάνει όταν η Πηνελόπη ήταν μικρή. Της έλει-
πε, παρόλο που δεν τον είχε γνωρίσει αρκετά. Το μόνο 
που είχε από κείνον ήταν η γάτα του, η Κουκού, και μια 
παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία, πολύ ταλαιπωρημένη 
από το πέρασμα του χρόνου. Στη φωτογραφία φαινόταν 
ένας μακρυμάλλης άντρας που αγκάλιαζε χαμογελαστός 
τη μαμά της Πηνελόπης – η οποία είχε μια στρογγυλή 
κοιλιά, που έκρυβε μέσα την Πηνελόπη μωρό, και κα-
θόλου ρυτίδες στο κούτελο. Εκτός απ’ αυτά τα δυο δεν 
υπήρχε τίποτα μέσα στο σπίτι που να θυμίζει τον πατέ-
ρα. Η κυρία Γκόβιντερ είχε χαρίσει όλα του τα πράγμα-
τα, γιατί της έφερναν θλίψη. Η Πηνελόπη στενοχωριό-
ταν λιγάκι γι’ αυτό. Θα ’θελε πολύ να μάθει περισσότερα 
για τον πατέρα της και πίστευε πως τα προσωπικά του 
αντικείμενα θα τη βοηθούσαν να τον γνωρίσει καλύτε-
ρα. Μερικές φορές, όταν ρωτούσε για κείνον, η γιαγιά 
Ερλίντα έλεγε: «κρίμα που το παλικάρι δεν είναι πια 
στη ζωή», αλλά η μαμά παρέμενε σιωπηλή.
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Καταιγίδα

Κάποιο μελαγχολικό πρωινό Παρασκευής του Απρίλη, 
η Πηνελόπη ξύπνησε από κάτι που της γαργαλούσε τη 
μύτη.

«Σταμάτα, Κουκού!» μουρμούρισε μισοκοιμισμένη 
ακόμη. Την ίδια στιγμή όμως συνειδητοποίησε πως η γά-
τα βρισκόταν κουλουριασμένη στα πόδια της, ζεσταίνο-
ντάς τη σαν θερμοφόρα, και ότι αυτό που τη γαργαλούσε 
έμοιαζε να έχει πολλά παραπάνω πόδια από μια γάτα.

«Άγια μου αγελάδα των βάλτων!» Η Πηνελόπη πετά-
χτηκε απάνω τινάζοντας αηδιασμένη από το πρόσωπό 
της ένα τεράστιο καφεκίτρινο φαλάγγι*. «Τι στο καλό;»

* Δηλητηριώδης αράχνη με μικρό σφαιρικό σώμα και πολύ 
μακριά πόδια. (Σ.τ.Μ.)
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Το φαλάγγι χώθηκε τρεκλίζοντας κάτω απ’ το κρεβά-
τι με όση ταχύτητα του επέτρεπαν τα αδύνατα ποδάρια 
του, χωρίς να δώσει απάντηση.

«Είσαι κι αγενές από πάνω!» Γενικά η Πηνελόπη δεν 
είχε πρόβλημα με τα φαλάγγια, τις αράχνες ή κάθε εί-
δους αρθρόποδα, αρκεί να μη σεργιάνιζαν στη μύτη της 
στις έξι το πρωί. Έπειτα το βλέμμα της έπεσε στην κοι-
μισμένη Κουκού.

«Έτσι φυλάς σκοπιά εσύ; Δέχομαι πρωί πρωί επίθε-
ση από ένα πεινασμένο οχτάποδο κι εσύ κάθεσαι εκεί 
και ροχαλίζεις;» Η γάτα του πατέρα δεν άνοιξε ούτε το 
ένα μάτι. Κανείς	δε	μου	μιλάει	σήμερα, σκέφτηκε η Πη-
νελόπη. Αλλά αυτό άλλαξε την αμέσως επόμενη στιγ-
μή. Ένα διαπεραστικό «Πηνελόπη, βοήηηηηθειαααα!» 
αντήχησε σε όλο το σπίτι.

Αχά! Τουλάχιστον η μητέρα είχε κάτι να της πει. 
Μπορεί να είχε χυθεί το γάλα, ή δυο τρεις σταγόνες 
καφέ να είχαν πιτσιλίσει το φόρεμά της. Καθώς όμως 
η Πηνελόπη ροβολούσε στην παλιά ξύλινη σκάλα με τα 
ξεχαρβαλωμένα σκαλοπάτια, δε μύρισε ούτε καμένο γά-
λα, ούτε μυρωδάτο καφέ, ενώ η μητέρα κοιμόταν ακό-
μη κουλουριασμένη στο ντιβάνι της. Αυτή η αναθεμα-
τισμένη ικανότητα ν’ ακούει προκαταβολικά! Κάποιες 
φορές ήταν πολύ ενοχλητικό. Όταν, δε, το προκαταβο-
λικό διαρκούσε περισσότερες μέρες, η Πηνελόπη κό-
ντευε να τρελαθεί.

Αθόρυβα, για να μην ξυπνήσει τη μητέρα, άρχισε να 
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ετοιμάζει το πρωινό. Τσάι βερβένας* και ψωμάκια με 
βούτυρο. Αυτό έφτιαχνε πάντα όταν έτρωγε χωρίς τη 
μητέρα. Η κυρία Γκόβιντερ έπαιζε κλαρινέτο και δού-
λευε στο θέατρο της πόλης. Όταν είχε παράσταση επέ-
στρεφε στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα. Το επόμενο πρωί 
κοιμόταν λίγο παραπάνω και τότε η Πηνελόπη έτρω-
γε μόνη της το πρωινό της. Έτσι και σήμερα. Έκοβε μι-
κρές μπουκιές από το ψωμάκι της και χάζευε παράλλη-
λα τις σταγόνες της βροχής, που γλιστρούσαν στο τζάμι 
σε ακανόνιστη τροχιά. Κρίμα που δεν ήταν σαν τη βρο-
χή των γενεθλίων της! Θα	γίνω	μούσκεμα	μέχρι	να	φτά-
σω	στη	στάση	του	λεωφορείου, σκέφτηκε η Πηνελόπη 
και ήπιε ακόμα μια γουλιά απ’ το τσάι της.

Βγαίνοντας από το σπίτι, ο παγωμένος αέρας τής 
μαστίγωσε το πρόσωπο. Έσκυψε το κεφάλι της ανά-
μεσα στους ώμους κι έβγαλε το ποδήλατό της απ’ την 
αποθηκούλα. Ο δρόμος που οδηγούσε απ’ το κοκκινο-
πράσινο σπιτάκι ως τη δημοσιά ήταν ένα αμμώδες μο-
νοπάτι γεμάτο στροφές, που στις άκρες του θέριευαν 
τα αγριόχορτα. Η Πηνελόπη περισσότερο έσπρωχνε 
παρά καβαλούσε το ποδήλατο και μόνο όταν έφτανε 
στην παλιά οξιά, απ’ όπου ξεκινούσε ο ασφαλτοστρω-
μένος δρόμος, μπορούσε ν’ ανέβει επάνω και να κάνει 

* Βερβένα: βότανο με ελαφρώς πικρή γεύση και πλούσιο άρω-
μα, γνωστό από την αρχαιότητα ως ιεροβότανο, με δράση επου-
λωτική και παυσίπονη. (Σ.τ.Μ.)
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πετάλι διασχίζοντας τον απότομο λόφο μέχρι το χωριό.
Εκείνο το πρωινό διασταυρώθηκε μ’ ένα άγνωστο 

τρακτέρ. Ερχόταν με ταχύτητα και θόρυβο καταπάνω 
της ακριβώς τη στιγμή που η Πηνελόπη έκανε τον γύ-
ρο μιας μεγάλης λίμνης. Το απέφυγε τελευταία στιγμή 
και, καθώς το όχημα την προσπερνούσε, επιτάχυνε και 
βούτηξε κατευθείαν μέσα στη λίμνη. Το νερό και η λά-
σπη πετάχτηκαν έξω σαν ένας ογκώδης χείμαρρος και 
πιτσίλισαν το κορίτσι. Η Πηνελόπη ένιωθε λες και μό-
λις την είχαν τραβήξει έξω από έναν βρόμικο βούρκο.

«Ανόητε καρουμπαλοκέφαλε! Θα το πληρώσεις αυτό 
διπλά και τρίδιπλα. Έχεις τον λόγο μου!» ούρλιαξε στο 
τρακτέρ και σκούπισε όπως όπως το πρόσωπό της. Τι 
μέρα ήταν η σημερινή; Πρώτα ένα αρθρόποδο στη μύ-
τη της και τώρα ένα βρόμικο ντους εξαιτίας ενός τρα-
κτέρ. «Κι εσύ!» τα έβαλε με τον δρόμο. «Δεν μπορού-
σες να έχεις μια αλλιώτικη στροφή;»

Φυσικά ο δρόμος δεν απάντησε και η Πηνελόπη συ-
νέχισε να κάνει πετάλι ως τη στάση του λεωφορείου.

«Μπα, έκανες το μπανάκι σου στον βάλτο;» ρώτησε 
ο οδηγός με μια γκριμάτσα. Η Πηνελόπη δεν είχε κα-
μία όρεξη να απαντήσει.

Στο σχολείο έβγαλε από πάνω της τα βρεγμένα ρούχα, 
τα κρέμασε στην πόρτα του ντουλαπιού της και πήρε 
από τον αθλητικό της σάκο ένα βρομερό κοντομάνικο 
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μπλουζάκι και ένα βρομερό κοντό σορτσάκι. Δεν ήταν 
αρκετά για ένα κρύο και υγρό πρωινό του Απρίλη σαν 
το σημερινό, αλλά καλύτερα απ’ το τίποτα, σκέφτηκε 
και ήταν σίγουρη πως θα τα έβγαζε πέρα, δεν ήταν δα 
και κανένα άμαθο μπουμπουκάκι. Όταν όμως τα δόντια 
της άρχισαν να κροταλίζουν στο μάθημα ενοχλώντας 
τον κύριο Πουμπφ σε τέτοιο βαθμό, που αντί να τραβή-
ξει ίσια γραμμή στον πίνακα έκανε ζιγκ ζαγκ, ο δάσκα-
λος φώναξε δυνατά: «Αρκετά με το κροτάλισμα! Αγό-
ρια και κορίτσια της 5β, απαιτείται αλληλεγγύη! Τόσο 
προς εμένα, τον καημένο το μαθηματικό σας, όσο και 
προς την αξιότιμη δεσποινίδα Γκόβιντερ. Ποιος θα ήθε-
λε να αναλάβει το καθήκον να τη γλιτώσει από μια επι-
κείμενη πνευμονία;»

Η σωστή ερώτηση ήταν: ποιος δε θα ήθελε. Γιατί όλοι 
ήταν πρόθυμοι. Κι έτσι, λίγη ώρα αργότερα η Πηνελόπη 
βρέθηκε αγκαλιά με μια ολομέταξη φανέλα, ένα ζιβάγκο 
στο χρώμα της μέντας, ένα πουλόβερ με κουκούλα, ένα 
μάλλινο γιλέκο, ένα πορτοκαλοκόκκινο ριγέ αλλά και 
ένα καφέ κασκόλ, ένα κάπως τραχύ κολάν, έναν βιο-
λετή φιόγκο για τα μαλλιά, μια κορδέλα για το μέτωπο, 
ένα ασημένιο δαχτυλίδι με διακοσμητικά τριαντάφυλλα, 
ένα μανταρισμένο καλσόν και μια μπεζ αθλητική φόρμα.

«Μόνο τα παπούτσια λείπουν», αστειεύτηκε ο κύ-
ριος Πουμπφ. Και τότε δυο αδύνατα κατάξανθα αγό-
ρια πετάχτηκαν από το τελευταίο θρανίο και πλησία-
σαν διστακτικά. Ο Τομ και ο Πιτς. Είχαν το ίδιο κενό 



18	 ΒΑΛΙΑ	 ΤΣΙΝΚ

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt, 2017 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

ανάμεσα στα δόντια, το ίδιο χαμόγελο και τα ίδια κι-
τρινοπράσινα αθλητικά παπούτσια, τα οποία πρόσφε-
ραν στην Πηνελόπη, το αριστερό στο νούμερο 38 και 
το δεξί στο νούμερο 39.

«Δε μας πειράζει να χοροπηδάμε στο ένα πόδι μέχρι 
αύριο!» φώναξε ο Πιτς, ο οποίος απίθωσε μεγαλοπρε-
πώς τα παπούτσια στο θρανίο της Πηνελόπης και χο-
ροπήδησε πιασμένος αγκαζέ με τον Τομ πίσω στη θέση 
του. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης έβαλαν 
τα γέλια και η Πηνελόπη δεν είχε λόγια. Ένιωθε γεμά-
τη ευγνωμοσύνη. Είχε ιδρώσει βέβαια με όλα αυτά τα 
ρούχα και τα πόδια της κολυμπούσαν μέσα στα παπού-
τσια, αλλά τι σημασία είχε;

Κατά τα άλλα δε συνέβησαν πολλά πράγματα εκεί-
νο το πρωινό και όταν ήρθε η ώρα του γυρισμού, θα 
μπορούσε κάλλιστα να ξαναφορέσει τα δικά της ρού-
χα, που είχαν πια στεγνώσει. Αλλά δεν ήθελε να αποχω-
ριστεί τόσο γρήγορα αυτή την αίσθηση πως την αγκά-
λιαζε όλη η τάξη.
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Στο βαλτόδασος 

Η καταιγίδα είχε κοπάσει και είχε δώσει τη θέση της 
σε μια ελαφριά ψιχάλα. Η Πηνελόπη έκοψε δρόμο μέ-
σα απ’ το βαλτόδασος. Αν διέσχιζε το χωριό από τη στά-
ση του λεωφορείου μέχρι το δρακόσπιτο, χρειαζόταν 
ακριβώς είκοσι ένα λεπτά, μέσα από το δάσος όμως, 
μόνο δώδεκα. Όποιος έχει μπει έστω μια φορά σ’ ένα 
βαλτόδασος γνωρίζει ότι οι δρόμοι εκεί είναι λίγοι και 
στενοί, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους 
εγκαταλείψεις. Αν βγεις εκτός πορείας, κινδυνεύεις να 
βρεθείς σε μια στιγμή βυθισμένος στον κρύο βούρκο ως 
το στέρνο ή και ακόμα πιο βαθιά. Κι αν έχεις την απί-
θανη τύχη να καταφέρεις να ξαναβγείς, θα πρέπει να 
συνεχίσεις τον δρόμο σου μόνο με τις κάλτσες, κι αυ-
τές λασπωμένες. Ο βούρκος σού ρουφά τα παπούτσια 
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απ’ τα πόδια, τα καταπίνει και δε σ’ τα δίνει ποτέ ξανά.
Καθώς η Πηνελόπη οδηγούσε προσεκτικά το ποδή-

λατό της πάνω από μια ροζιασμένη ρίζα, παραλίγο να 
γλιστρήσει. Τόσο υγρό ήταν σήμερα το μονοπάτι. Άρ-
παξε γερά το τιμόνι, γαντζώθηκε με τα δάχτυλα των πο-
διών της στα υπερβολικά μεγάλα αθλητικά παπούτσια, 
έστριψε με μεγάλη προσοχή γύρω απ’ το επόμενο δέ-
ντρο και ξαφνικά κοκάλωσε απ’ τον τρόμο.

Κάτι υπήρχε στον δρόμο μπροστά της. Κάτι που δεν 
είχε θέση σ’ ένα βαλτόδασος, αλλά σε έναν γυναικείο 
λαιμό. Ένα κυπαρισσί κομμάτι υφάσματος διακοσμη-
μένο με ροζ τριαντάφυλλα. Η Πηνελόπη αναγνώρισε 
αμέσως το μαντίλι της μητέρας της.
Τι	δουλειά	έχει	πεσμένο	στον	δρόμο; αναρωτήθηκε 

και το σήκωσε. Κοίταξε γύρω της, αλλά το μόνο που εί-
δε ήταν τα δέντρα, το μουσκεμένο γρασίδι και τον άνε-
μο που ανακάτωνε τα γκρίζα μαλλιά της.

«Μαμά», είπε σιγανά, «είσαι εδώ;»
Καμία απάντηση. Η Πηνελόπη έχωσε το μαντίλι στην 

τσέπη του μάλλινου γιλέκου της, έριξε άλλη μια βιαστι-
κή ματιά γύρω της κι έπειτα συνέχισε να κάνει πετάλι 
όσο γρήγορα της επέτρεπε το υγρό μονοπάτι.

Με τα δάχτυλα μουδιασμένα απ’ το σφίξιμο του τιμο-
νιού χτύπησε την κοκκινοπράσινη εξώπορτα, αλλά στο 
εσωτερικό του σπιτιού επικρατούσε ησυχία.
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«Μαμά!» φώναξε η Πηνελόπη. «Γιαγιά Ερλίντα! 
Ανοίξτε!» 

Καμία απάντηση. Η Πηνελόπη έκανε τον γύρο του 
σπιτιού και κοίταξε από το παράθυρο. Καμία κατσαρό-
λα δεν έβραζε στο μάτι της κουζίνας, καμία κυρία Γκό-
βιντερ δεν εξασκούνταν στο κλαρινέτο, καμία γιαγιά 
Ερλίντα δεν τακτοποιούσε τη συλλογή της με τα νομί-
σματα, μοναχά η γκρίζα Κουκού άραζε κουλουριασμέ-
νη σε μια πολυθρόνα.
Τι	σημαίνουν	όλα	αυτά; αναρωτήθηκε η Πηνελόπη 

και κάθισε στο στενό ξύλινο σκαλοπάτι της εξώπορτας. 
Ξαφνικά η γλώσσα της άρχισε να πλαταγίζει. Πάντα το 
έκανε αυτό όποτε η Πηνελόπη σκεφτόταν πολύ έντονα. 
Δεν ήταν δυσάρεστη η αίσθηση, απλώς μερικές φορές 
κάπως ενοχλητική.

«Ουρανέ μου μεγαλοδύναμε, παιδάκι μου, ήρθες επι-
τέλους!»

Η γιαγιά Ερλίντα εμφανίστηκε ξαφνικά στο πλατύ-
σκαλο. Η Πηνελόπη την αναγνώρισε από τη φθαρμένη 
λαδιά καμπαρντίνα και τη χοντρή κοιλιά που κρυβόταν 
από κάτω· κατά τ’ άλλα η γιαγιά έδειχνε σήμερα εντε-
λώς διαφορετική. Το δέρμα της ήταν γκρίζο, τα βαμ-
μένα καστανά μαλλιά της εντελώς ξεχτένιστα, τα μά-
τια πρησμένα και η μύτη κατακόκκινη. Τι είχε συμβεί;

«Η μητέρα σου είχε ένα ατύχημα». Η γιαγιά Ερλίντα 
σωριάστηκε στο στενό σκαλοπάτι δίπλα στην Πηνελόπη.

«Τι πράγμα;» Η Πηνελόπη πετάχτηκε όρθια.
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«Ησύχασε, ησύχασε. Δεν είναι πολύ άσχημα. Μπο-
ρούμε να πάμε να τη δούμε αμέσως».

Στη μεγάλη διαδρομή με το λεωφορείο ως το νοσο-
κομείο, η γιαγιά Ερλίντα τής εξήγησε ότι η μητέρα χτυ-
πήθηκε στο χωριό από ένα τρακτέρ. Τη γλίτωσε μόνο με 
μερικές μελανιές, αλλά αμέσως μετά το χτύπημα έπε-
σε λιπόθυμη.

«Είχε πάει και η μαμά σήμερα», στραβοκατάπιε η 
Πηνελόπη, «στο βαλτόδασος;»

«Όχι, γιατί;» ρώτησε η γιαγιά Ερλίντα.
«Επειδή… αχ, τίποτα», είπε η Πηνελόπη και κοίταξε 

από το παράθυρο τον κάμπο και το δάσος στο βάθος.
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Μια συναρπαστική νέα φωνή…
ΚορνΕλια ΦοΥνΚΕ

Η Πηνελόπη είναι ένα παράξενο κορίτσι: 
τα μαλλιά της είναι γκρίζα σαν της γιαγιάς της 
και ξέρει πάντα τι θα τη ρωτήσει η μητέρα της, 
προτού καν εκείνη ανοίξει το στόμα της. Όμως 
ένα πρωί αλλάζουν όλα· η Πηνελόπη ξυπνάει 

και τα μαλλιά της είναι κατακόκκινα! Ταυτόχρονα, 
νιώθει μέσα της μια πρωτόγνωρη δύναμη. 

Την ίδια μέρα μαθαίνει πως ο πατέρας της είναι 
ακόμη ζωντανός, ενώ τόσο καιρό πίστευε πως ήταν 

νεκρός. Χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, η Πηνελόπη 
αποφασίζει να τον αναζητήσει. Ούτε που φαντάζεται 

όμως σε τι περιπέτειες πάει να μπλέξει…

H Βάλια Τσινκ είναι  
μια συναρπαστική νέα  

φωνή ανάμεσα στους 
παραμυθάδες του κόσμου.

Κορνέλια Φούνκε, 

συγγραφέας

Παραμυθένια,  
όμορφη γλώσσα.

Buchmarkt

Παρά τα μαγικά γεγονότα 
που συμβαίνουν γύρω της, 

η Πηνελόπη έχει να 
αντιμετωπίσει κανονικά 

προβλήματα, τα οποία 
καταλαβαίνουμε και 

γνωρίζουμε όλοι. Η ιστορία 
είναι πρωτότυπη και 

εξαιρετικά γραμμένη. 
Η αναγνωστική διασκέδαση 

είναι εγγυημένη!
Die Fantastische Bücherwelt

Από 9 ετών

Η Βαλια ΤΣινΚ γεννήθηκε 
το 1976 στο Ίνγκολσταντ και 
εργάζεται για περισσότερα 
από δεκαπέντε χρόνια ως 
χορογράφος και δασκάλα 
μουσικοκινητικής. Ζει 
στο Βερολίνο με τον σύζυγο 
και τα δύο παιδιά τους.
Το Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ Η 

ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ήταν 
υποψήφιο για τρία βραβεία 
παιδικής λογοτεχνίας στη 
Γερμανία και την Ελβετία.
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