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Εικονογράφηση:
Μάρω Αλεξάνδρου

ÐÑÙÔÇ ÅÊÄÏÓÇ



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ&ΡΗ γεννήθηκε στην

Αθήνα. Τελείωσε το Αµερικανικό Κολέγιο

Θηλέων Αγίας Παρασκευής, τη Σχολή Νη-

πιαγωγών Αθηνών και το Lοndon Montes-

sori Centre. Είναι µέλος του Κύκλου του

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναι-

κείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Έχει γρά-

ψει εξήντα παιδικά βιβλία, δύο µυθιστορή-

µατα για ενήλικους και έχει µεταφράσει πά-

νω από 1.000 βιβλία παιδικής και εφηβικής

λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά βρα-

βεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστική

της δουλειά.



Στη Σοφούλα, την κόρη µου,
που ήταν και θα είναι πάντα

η πιο ζεστή αγκαλιά µου
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Του Μάγκα δεν του άρεσε καθόλου το
καινούριο ζωάκι που ήρθε ξαφνικά στο
σπίτι του. Μέχρι τώρα αυτόν χάιδευαν,
αυτόν έπαιζαν, αυτόν κανάκευαν. Και ο
κύριος και η κυρία του.



Εδώ και δύο µήνες όµως, από τότε που
ήρθε αυτό το καινούριο ζώο, σηµασία δεν
του δίνουν. Ούτε που τον προσέχουν. Αν
δε γάβγιζε τόσο δυνατά, δε θα τον έβγα-
ζαν ούτε βόλτα. Ακούς εκεί! Μόνο το και-
νούριο ζωάκι ξέρουν να βγάζουν βόλτα
µέσα σε ένα κρεβατάκι µε ρόδες.



Μια µέρα µάλιστα, για να τους αναγκάσει
να κάνουν ό,τι πρέπει, είχε κολλήσει στην
πόρτα και δεν το κουνούσε ρούπι. Γάβγιζε,
γάβγιζε! Κόντευε να ξεσηκώσει τη γειτονιά
στο πόδι.

— Γαβ! Γαβ! Υπάρχω κι εγώ εδώ µέσα,
τους υπενθύµιζε, και χρειάζεται να πάω βόλ-
τα! Είναι αναγκαίο!

— Μάγκα! Τι έπαθες; Τι σε έπιασε, επιτέ-
λους; του φώναξε ο κύριος. ∆ε βλέπεις πως
έχουµε δουλειά;



Αλλά ο Μάγκας εκεί, να παραπονιέται
συνέχεια. Μέχρι που στο τέλος ο κύριος,
για πρώτη φορά, του φόρεσε το λουρί του
και τον έβγαλε µια βόλτα. Τι βόλτα, βολ-
τούλα καλύτερα. Για δέκα λεπτά. Στο απέ-
ναντι πεζοδρόµιο. Μέσα στη νύχτα. Για να
κάνει επιτέλους τσίσα και κακάκια.
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Η βόλτα ήταν δουλειά –λάθος, όχι δου-
λειά, ευχαρίστηση της κυρίας του– ώσπου
να έρθει αυτό το καινούριο, αλλόκοτο και
τόσο παράξενο ζωάκι. Περπατούσαν µε τις
ώρες. Του µιλούσε. Τον πήγαινε στο πάρ-
κο. Του έριχνε ξύλα κι αυτός έτρεχε σαν
τρελός και της τα γύριζε πίσω.
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