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Μετάφραση:
Ρένια Τουρκολιά-Κυδωνιέως

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ÔÆÁÊËÉÍ ÏÕÉËÓÏÍ ãåííÞèçêå óôï Ìðáè ôï 1945.
ÅñãÜóôçêå óå åêäïôéêü ïßêï êáé êáôüðéí äïýëåøå ùò
äçìïóéïãñÜöïò, ðñïôïý áó÷ïëçèåß åðáããåëìáôéêÜ
ìå ôç óõããñáöÞ. ¸÷åé ãñÜøåé ðïëëÜ âéâëßá ãéá ðáé-
äéÜ, áóôõíïìéêÜ ìõèéóôïñÞìáôá êáé áñêåôÜ èåáôñé-
êÜ Ýñãá. Åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá åðéóêÝðôåôáé óõóôç-
ìáôéêÜ ó÷ïëåßá êáé âéâëéïèÞêåò. Ôá ðáéäéÜ ôçí áãá-
ðïýí ðïëý, ßóùò ãéáôß îÝñåé íá óõæçôÜåé ìáæß ôïõò ÷ù-
ñßò íá ôá êáôåõèýíåé. ËáìâÜíåé áðü ôïõò áíáãíþóôåò
ôçò ðÜíù áðü äéáêüóéá ãñÜììáôá ôçí åâäïìÜäá, óôá
ïðïßá ìÜëéóôá áðáíôÜåé ç ßäéá. Ôá âéâëßá ôçò Ý÷ïõí
ðïõëÞóåé ðåñéóóüôåñá áðü 20 åêáôïììýñéá áíôßôõ-
ðá óôçí Áããëßá, Ý÷ïõí ôéìçèåß ìå ôá ðéï óçìáíôéêÜ
âñáâåßá ðáéäéêÞò ëïãïôå÷íßáò êáé Ý÷ïõí ìåôáöñá-
óôåß óå 30 ãëþóóåò. Ç ÔæÜêëéí Ïõßëóïí ëáôñåýåé ôï
äéÜâáóìá êáé ç ðñïóùðéêÞ ôçò âéâëéïèÞêç ðåñéëáì-
âÜíåé ðåñéóóüôåñá áðü 15.000 âéâëßá!

Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí Üëëá
19 âéâëßá ôçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðé-
óêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò óõããñáöÝá:
www.jacquelinewilson.co.uk
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Αγαπητέ Κάσπερ Ντριµ,

Η µαµά και ο µπαµπάς πήγαν απόψε σ’ ένα µεγάλο δεί

πνο και χορό. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ µου σε χορό, µε εξαίρε

ση βέβαια τις βραδιές ντίσκο στο σχολείο, που είναι φρι

χτές. Έλπιζα ο Γουίλ να έρθει κοντά µου να κουβεντιάσουµε.
Ξέρω ότι δε θα χόρευε µαζί µου, αν και παλιά κάναµε µαζί
τα πιο τρελά χορευτικά στο σπίτι. Αλλά τώρα πια ο Γουίλ
συµπεριφέρεται σαν να µη µε ξέρει στο σχολείο. Και πολλές
φορές κάνει σαν να µη µε ξέρει και στο σπίτι. Κι αυτό από τό

τε που το ανακάλυψε. Εκείνο το πράγµα άλλαξε τα πάντα.

Εσύ πηγαίνεις ποτέ σε χορούς; Πάντα ψάχνω στις εφη

µερίδες και στα κοσµικά των περιοδικών της µαµάς µήπως
και σε δω κάπου. Όταν διάβασα ότι το βιβλίο σου Μια ευχή
τα µεσάνυχτα κέρδισε το Βραβείο Βιβλίου της Χρονιάς, γέµι

σα ελπίδες ότι όλο και σε κάποια εφηµερίδα θα σε έβλεπα.
Για µια βδοµάδα, µετά το σχολείο, πήγαινα στο περίπτερο
και ξεφύλλιζα όλα τα έντυπα ελπίζοντας να δω καµιά φω

τογραφία σου. Είδα µια γυναίκα µε µακριά, ξανθά µαλλιά
που κρατούσε ένα αντίτυπο του βιβλίου και ένα µεγάλο,
χρυσό τρόπαιο στο σχήµα πένας. Γυναίκα σου είναι; Ή φιλε

νάδα σου; Είναι πολύ όµορφη.

Και πολύ τυχερή.

Με αγάπη,
Βιολέτα
xxx



Από το βιβλίο του Κάσπερ ΝτριµΤα ξωτικά

ΤΤοο  ννεερρααϊϊδδοοππααίίδδιι
Οι νεράιδες κλέβουν πολυαγαπηµένα από τους γονείς τους παιδιά και
αφήνουν στη θέση τους ένα νεραϊδοπαίδι. Αυτά τα πρωτόγονα ξωτικά

πλάσµατα συχνά είναι διαβολικά κι έχουν δύσκολο, 
απαιτητικό χαρακτήρα και τροµερή όρεξη.
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«Είσαι σίγουρη ότι θα είστε εντάξει;» ρώτησε η μαμά.
«Μια χαρά θα είναι», είπε ο μπαμπάς. «Άντε να πη-

γαίνουμε γιατί ο ταξιτζής θα αρχίσει να φουντώνει».
«Έχεις το νούμερο του ξενοδοχείου για την περίπτω-

ση που θα το χρειαστείς, έτσι;» συνέχισε η μαμά. «Στο
τηλέφωνο δίπλα το έχω. Φυσικά, σε πραγματικά επεί-
γουσα ανάγκη, θα τηλεφωνήσετε στην αστυνομία».

«Δεν έχει νόημα. Όλοι οι αστυνομικοί θα είναι κι αυ-
τοί στο χορό σας», της απάντησα.

Ο μπαμπάς γύμνωσε τα δόντια χαμογελώντας χαζά.
Είχε αλλάξει την υπηρεσιακή του στολή, σκούρο σακά-
κι και παντελόνι με άσπρο πουκάμισο, με την εξίσου κα-
κόγουστη σατέν επίσημη στολή με ρίγα στο παντελόνι
και πουκάμισο με δαντέλες. Αντί για την καθημερινή
κουμπωτή γραβάτα, απόψε φορούσε κουμπωτό παπι-
γιόν. Και είχε κουμπώσει και το χαρούμενο, γιορτινό χα-
μόγελο στο πρόσωπό του – ο Καλός Αστυνομικός της
Περιοχής σας.
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«Άιρις, άντε, σταμάτα τη φλυαρία, ξημερώσαμε».
«Έπρεπε να τους πάμε στη μαμά σου…» Η μαμά

άφησε τη φράση της στη μέση και αναστέναξε. Όλοι ξέ-
ραμε ότι δεν μπορούσαμε να ξαναπατήσουμε το πόδι
μας στο σπίτι της γιαγιάς. «Έπρεπε να είχαμε φωνάξει μια
μπέιμπι σίτερ», συνέχισε με αξιοθρήνητο ύφος η μαμά.

«Μαμά, δεν είμαστε μωρά πια», διαμαρτυρήθηκα εγώ.
Μου έδωσε ένα πεταχτό φιλί. Μύριζε αποπνικτικά

αφού είχε λουστεί στην κυριολεξία με το άρωμά της, που
το είχε αγοράσει πέρυσι στις γιορτές. Η μαμά μου δεν εί-
ναι καμιά σούπερ κοκέτα, αν και από ψε είχε προσπαθή -
σει να γίνει, φορώντας Wonderbra για να κάνει φου-
σκωτό το μπούστο του μαύ ρου, εφαρμοστού φορέματός
της. Παραήταν εφαρμοστό, εδώ που τα λέμε. Καθώς πή-
γε προς την πόρτα του καθιστικού, είδα να διαγράφεται
καθαρά το βρακί της. Η μα μά μου θα προτιμούσε να πε-
θάνει παρά να φορέσει στρινγκ.

Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα, βέβαια. Εγώ
φοράω ακόμα τα κλασικά κοριτσίστικα άσπρα βαμβα-
κερά βρακάκια και η μαμά θα με έβαζε να φοράω και
άσπρα σοσόνια αν μπορούσε. Κάνει λες και είμαι τριών
ετών κι όχι δεκατριών.

«Γουίλ; Κατέβα, αγόρι μου, φεύγουμε», φώναξε η
μαμά.

Ο Γουίλ είναι δεκαπέντε χρόνων, κοντεύει τα δεκάξι.
Είναι ο αδελφός μου. Και όχι μόνο. Ήταν πάντα ο κα-
λύτερος φίλος μου – και ο χειρότερος εχθρός μου.

Σ’ αυτόν χαμογέλασα για πρώτη φορά όταν ήμουνα
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έξι εβδομάδων. Όταν έγινα έξι μηνών, άπλωνα τα χε-
ράκια μου προς το μέρος του, περιμένοντας να με πάρει
αγκαλιά. Εγώ δεν τα θυμάμαι, βέβαια. Αυτά μου τα έχει
πει η μαμά μου, αλλά πάντα έλεγε την αλήθεια. Δηλαδή,
έτσι νομίζαμε.

Πάντως, θυμάμαι αρκετά πιο πίσω, από τότε που με
έβαζαν στο καρεκλάκι μου. Ο Γουίλ γονάτιζε μπροστά
μου και έπαιζε κουκλοθέατρο μόνο για μένα. Ένα πα-
ραμύθι. Εγώ ήμουνα η Χρυσομαλλούσα, παρόλο που
τα μαλλιά μου ήταν μαύρα, και υπήρχαν μόνο δύο αρ-
κούδες, όχι τρεις: ο Αρκούδος, η αρκούδα του Γουίλ, και
το Αρκουδάκι, το δικό μου το αρκουδάκι.

Ο Γουίλ δεν πήγαινε σχολείο ακόμη, αλλά το παιχνί-
δι του κράταγε ολόκληρες ώρες. Εντάξει, όχι και ώρες
ολό κληρες – και δεν ήταν αληθινό κουκλοθέατρο. Απλώς
έκανε τον Αρκούδο και το Αρκουδάκι να χορεύουν
μπροστά μου, ο ένας να μουγκρίζει πολύ δυνατά και το
άλλο να βγάζει κάτι τσιριχτά, μικρά μουγκρητά. Ξέρω
ότι αυτό ήταν όλο, δε γινόταν να είναι διαφορετικά, κι
όμως, εκεί, μπροστά στα μάτια μου, πάνω στο χαλί ξεφύ -
τρωναν δάση ολόκληρα και ο Αρκούδος με το Αρκου-
δάκι χοροπηδούσαν γύρω μου με αληθινές πατούσες.
Άπλωνα τα χέρια και χάιδευα τα μικρά, γούνινα κορ-
μάκια τους και μύριζα το μέλι στην ανάσα τους.

Όταν ο Γουίλ πήγε σχολείο, η μαμά προσπάθησε να
παίξει εκείνη το αρκουδοπαραμύθι, αλλά ήταν βαρετό,
του στιλ «Ο Αρκούδος κάνει αυτό, το Αρκουδάκι κάνει
εκείνο». Και τα αρκουδάκια δεν ήταν παρά συνηθισμέ-
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να λούτρινα παιχνίδια, με τα γυάλινα μάτια τους ανέκ-
φραστα και με στόμα κεντημένο πάνω τους. Αλλά τη
στιγμή που γύριζε ο Γουίλ, σήκωναν τις μουσούδες τους
ψηλά και τον καλωσόριζαν με γρυλίσματα και μουγκρη -
τά. Ήταν ολοφάνερο^ ο Γουίλ ήταν μάγος.

Και μπορούσε να κάνει μαγικά και μαύρης και άσπρης
μαγείας, ακόμα και όταν ήμασταν ακόμα πολύ μικρά.

«Κάτσε και θα δεις τι θα πάθεις, Βιολετίτσα», έλεγε έτσι
και πίστευε ότι εγώ είχα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι κέικ
από εκείνον στο τσάι ή ότι είχα κάνει περισσότερη ώρα
κούνια απ’ αυτόν.

Αυτή η αναμονή ήταν το χειρότερο. Και ήξερε πάντα
πώς να βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία. Συνήθως πε-
ρίμενε ώσπου να πάμε και οι δύο για ύπνο. Και τότε, γλι -
στρούσε κρυφά μέσα στο δωμάτιό μου.

«Ο Αρκούδος είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου», μου
ψιθύριζε στο αυτί. «Θα σου φάει τη μύτη τώρα». Και μου
τράβαγε πολύ δυνατά τη μύτη. «Θα σου σκίσει τις κορ-
δέλες και τις δαντέλες σου με τις νυχάρες του». Και μου
έγδερνε τα χέρια, με τα νύχια του να βυθίζονται στο
κρέας μου. «Και θα κάτσει πάνω σου να σε λιώσει με το
χοντρό του πισινό». Ο Γουίλ τότε έβαζε τον Αρκούδο πά -
νω στο πρόσωπό μου και πίεζε ξανά και ξανά, όλο και
πιο δυνατά κάθε φορά.

Μια φορά, λευτέρωσα το κεφάλι μου και έβαλα τις
φωνές. Η μαμά ήρθε τρέχοντας στο δωμάτιό μου.

«Άχου, η καημενούλα η Βιολέτα είδε έναν εφιάλτη.
Κι εγώ της έδωσα τον Αρκούδο να της κρατάει συντρο-
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φιά», είπε ψέματα ο Γουίλ χωρίς καν να πεταρίσει τα
βλέφαρα.

Θα μπορούσα να δείξω στη μαμά την κοκκινισμένη
μου μύτη ή τις νυχιές στο μπράτσο μου, αλλά δεν τολμού-
σα. Εκείνη δεν υποπτευόταν ποτέ τίποτα και κανέναν.

Ο μπαμπάς όμως ήταν φορές που κοίταγε λοξά τον
Γουίλ, αλλά εκείνου, πάλι, ήταν η δουλειά του να υπο-
πτεύεται τους πάντες και τα πάντα. Και, ήδη από τότε,
δε συμπαθούσε καθόλου τον Γουίλ. Όλοι το ξέραμε αυ -
τό στα σίγουρα, αλλά ποτέ κανείς δεν είπε κουβέντα.

Για πολλά πράγματα δε λέει κανείς κουβέντα στο
σπίτι μας.

Τώρα πια, ο Γουίλ δε μας μιλάει σχεδόν ποτέ. Γυρίζει
από το σχολείο, φτιάχνει ένα τεράστιο σάντουιτς και με-
τά πάει και κλειδώνεται στο δωμάτιό του. Και μένει εκεί
μέσα όλο το βράδυ. Η μαμά συνήθιζε να του πηγαίνει
ένα δίσκο με το βραδινό του αλλά ο μπαμπάς θύμωνε κι
έλεγε ότι δεν έπρεπε να κάνει την υπηρέτρια στο γιο της.
Σ’ εκείνον έπρεπε να κάνει την υπηρέτρια, έλεγε, αλλά
αυτό ήταν άλλη υπόθεση. Κι έτσι, τώρα πια ο Γουίλ περι-
μένει ώσπου να καταλάβει ότι βλέπουν τις ειδήσεις των
δέκα και κατεβαίνει κρυφά στην κουζίνα και ζεσταίνει
μια ολόκληρη πίτσα για τον εαυτό του ή παίρνει μια πε-
λώρια σακούλα με πατατάκια φούρνου.

Προσπάθησα να του κάνω παρέα στην κουζίνα αλλά
ούτε και σ’ εμένα μιλάει. Γρυλίζει ένα «ναι» ή ένα «όχι»
σε ό,τι κι αν τον ρωτήσω και δεν αρχίζει ποτέ ο ίδιος
κουβέντα.
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Και δεν το αντέχω πια αυτό. Μια φορά προσπάθησα
να του πιάσω το χέρι. Δεν το τράβηξε αμέσως. Μόνο κοί-
ταξε τα δυο μας χέρια σαν να μην ανήκαν σ’ εμάς. Ένιω-
σα σαν να μου το είχαν κόψει, το τράβηξα μουδιασμέ-
νη μακριά.

«Γουίλ!» φώναξε τώρα δυνατά η μαμά. «Γουίλ, σε πα-
ρακαλώ, κατέβα κάτω», τον ικέτευσε σχεδόν.

Εγώ νόμισα ότι θα έμενε στο δωμάτιό του αλλά ακού-
στηκαν τα βήματά του στα σκαλιά. Κατέβαινε αργά, με το
πάσο του. Τελικά, όμως, εμφανίστηκε στο καθιστικό.

«Α, να σε επιτέλους», είπε με χαρά η μαμά. «Λοιπόν,
θα προσέχεις απόψε την αδελφή σου, σύμφωνοι;»

Ο Γουίλ την κοίταξε αμίλητος. Είχε βγάλει τη στολή
του σχολείου και είχε φορέσει ένα φαρδύ γκρίζο που-
κάμισο, μαλακό μαύρο γιλέκο, τζιν, και ήταν ξυπόλυτος.
Στο λαιμό του φορούσε μια σειρά από μικρές, ασημένιες
χάντρες. Τα μαύρα μαλλιά του στέκονταν όρθια, σαν να
τα είχε ανακατέψει και τα είχε ανασηκώσει με τα δάχτυ-
λα. Ήταν πιο χλομός από συνήθως, με μια κάπως πρα-
σινωπή απόχρωση στο άσπρο του δέρμα.

Τα μισά κορίτσια στο σχολείο ήταν ερωτευμένα μαζί
του. Και μερικά από τα αγόρια επίσης.

«Μπα, μπα, βάλαμε και κολιέ τώρα;» έκανε ο μπαμπάς.
Ο Γουίλ ούτε που κούνησε βλέφαρο. Μόνο εξακολού-

θησε να κοιτάζει επίμονα τη μαμά.
«Έτσι είναι η μόδα για τα αγόρια σήμερα», είπε γρή-

γορα εκείνη. «Γουίλ, αγόρι μου, απόψε είσαι ο άντρας
του σπιτιού, εντάξει; Είσαι ο αρχηγός».
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«Εντάξει», είπε μόνο ο Γουίλ.
Το στριμωγμένο στήθος της μαμάς ανεβοκατέβηκε

με ανακούφιση. Χαμογέλασε στον Γουίλ. «Και θα προ-
σέχεις τη Βιολέτα, έτσι;»

«Έτσι», επανέλαβε ο Γουίλ. «Μην ανησυχείς, θα είμα-
στε μια χαρά».

«Μπράβο το καλό μου το αγόρι», είπε η μαμά.
Παλιά, όλο αυτό έλεγε στον Γουίλ. Τώρα είχε πολύ

καιρό να του το πει. Ο Γουίλ περίμενε ώσπου η μαμά κι
ο μπαμπάς να πάνε στην πόρτα.

«Δεν είμαι το καλό σου το αγόρι», μουρμούρισε.
Το είπε σιγανά, αλλά ξέρω ότι εκείνη το άκουσε. Έγι-

νε σιωπή, μεγάλη. Μετά η μαμά φώναξε άλλο ένα, απελ-
πισμένο «γεια σας».

«Γεια, μαμά», φώναξα εγώ νιώθοντας οίκτο για εκείνη.
«Γεια σου, Βιολέτα. Γεια χαρά, Γουίλ. Γεια σας, αγα-

πούλες μου».
«Αμάν πια, ούτε οι Ουόλτον να ήμασταν, στο Μικρό

σπίτι στο λιβάδι», αγανάκτησε ο μπαμπάς. «Γεια χαρά,
παιδιά. Και να κοιμηθείτε μια λογική ώρα, μην το ξενυ -
χτήσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς θα αργήσουμε πολύ
να γυρίσουμε. Ο χορός δε θα τελειώσει πριν από τη μία,
άσε που μετά θα πιάσουμε την κουβέντα».

«Ναι, εσύ και τα φιλαράκια σου θ’ ανοίξετε άλλο ένα
μπουκάλι ουίσκι, ξέρουμε, ξέρουμε», συμπλήρωσε μα-
λακά ο Γουίλ.

Αλλά ώσπου να το πει, εκείνοι είχαν βγει από το σπί-
τι. Η μαμά φώναξε ένα τελευταίο «γεια», σαν αξιοθρή-
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νητο πουλί που λέει πάντα το ίδιο τραγούδι. Η πόρτα
έκλεισε με δύναμη.

Είχαμε μείνει μόνοι μας πια. Κοίταξα τον Γουίλ, με
κοίταξε κι εκείνος, με τα βαθυπράσινα μάτια του να λά-
μπουν ζωηρά. Νόμιζα ότι θα μου γυρίσει την πλάτη και
θα ξαναγυρίσει στο δωμάτιό του, εκείνος όμως έμεινε στη
θέση του, με το βλέμμα καρφωμένο πάνω μου. Προ-
σπάθησα να τον κοιτάξω κι εγώ το ίδιο επίμονα αλλά
κατέβασα πρώτη τα μάτια. Κοίταξα ανόητα γύρω μου το
ανιαρό μπεζ καθιστικό μας και μετά έστρεψα πάλι το
βλέμμα σ’ αυτόν. Ο Γουίλ με κοιτούσε ακόμα.

«Τι τρέχει;» είπα με την καρδιά μου να βαράει τα-
μπούρλο.

«Σε κοιτάω για να σε υποτάξω στη θέλησή μου», είπε
αυτός.

«Άντε βούλωσ’ το!» απάντησα χαχανίζοντας.
«Όχι, εσύ να το βουλώσεις, μικρή Βιολέτα. Είμαι ο αρ -

χηγός απόψε, το θυμάσαι;» Ο Γουίλ πήγε προς τον κα-
φέ κοτλέ καναπέ μας. Η πλευρά όπου καθόταν η μαμά
ήταν συγυρισμένη με το βιβλίο της Μίβι Μπίντσι, το πε-
ριοδικό της τηλεόρασης και διάφορα άλλα, προσεκτικά
μαζεμένα δίπλα στο μαξιλάρι της. Η πλευρά του μπαμπά
γυάλιζε, το κάθισμα είχε βαθουλώσει από το βάρος του
χοντρού του πισινού. Τα χείλια του Γουίλ σούφρωσαν.

«Χαίρομαι πολύ που δεν είναι πατέρας μου αυτός»,
δήλωσε.

«Αχ, Γουίλ, λυπάμαι τόσο πολύ… Για όλα αυτά που εί-
πε η γιαγιά. Είναι τρελή. Και ανόητη. Πώς μπόρεσαν η
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μαμά και ο μπαμπάς να σ’ το κρατήσουν μυστικό; Είναι
κι αυτοί τρελοί».

«Καλά, δεν καταλαβαίνεις, έτσι; Είναι υπέροχο, σου
λέω. Η καλύτερη έκπληξη που είχα ποτέ μου. Δεν ανή-
κω σ’ αυτή τη σκατένια την οικογένεια».

«Και βέβαια ανήκεις. Είσαι ακόμη αδελφός μου».
«Όχι, δεν είμαι, βλαμμένο». Άρπαξε τον καρπό μου

και τον γύρισε να δει τις φλέβες. Σήκωσε και το δικό
του καρπό. Οι δικές του φλέβες είναι πιο κοντά στην επι-
φάνεια, ντελικάτες και πολύ γαλάζιες. «Είδες, διαφορε-
τικό αίμα».

«Γαλάζιο αίμα».
«Κακό αίμα».
«Τη μισώ τη γιαγιά».
«Εγώ την αγαπάω αυτή τη γριέντζω που έφερε τα πά-

νω κάτω στη ζωή μου. Θα μείνω ώσπου να γίνω δεκα-
οχτώ και μετά, μην τον είδατε μην τον απαντήσατε».

«Θα ψάξεις να βρεις την αληθινή σου μαμά;»
«Ε, δε νομίζω να είναι κανένα κελεπούρι η γυναίκα,

σωστά; Ένα αξιοθρήνητο πρεζόνι που παράτησε το
παιδί της είναι. Όχι, ευχαριστώ, δε θα πάρω. Δε θέλω
άλ λους γονείς. Μια χαρά θα είμαι μοναχός μου».

«Δε θα είσαι μοναχός σου», αντέδρασα. «Θα σε ακο-
λουθήσω και θα κολλήσω πάνω σου σαν τσιμπούρι».

Ο Γουίλ με κοίταξε και μετά έβαλε τα γέλια. «Σωστά,
δεσποινίς Κολλητσίδα. Λοιπόν, και τώρα τρώμε».

«Τι, μαζί;»
«Άμα θες, εσύ πάρε το δικό σου πιάτο και τρέχα στη
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γωνία του δρόμου να το φας, εγώ πάντως θα κάτσω εδώ
πέρα». Ο Γουίλ κάθισε στην καρέκλα της μαμάς με το
ένα πόδι πάνω στο μπράτσο της.

«Η μαμά έχει βγάλει λίγη από εκείνη την ψαρόπιτα
από τον καταψύκτη. Κι έχει λαχανικά και τα σχετικά. Να
πάω να τα ζεστάνω;»

«Δε θα φάμε τέτοιες αηδίες. Πίτσα θα φάμε», αποφά -
σισε ο Γουίλ.

«Α, δε νομίζω να έχει μείνει καθόλου».
«Θα παραγγείλουμε!» Σήκωσε το ακουστικό και πα-

ρήγγειλε μια έξτρα μεγάλη σπέσιαλ πίτσα από το Πίτσα
Πάλας με όλα τα έξτρα υλικά, δυο μερίδες σκορδόψω-
μο, δυο μεγάλες κόκα κόλες και ένα μεγάλο κουτί πα-
γωτό σοκολάτα, φράουλα και βανίλια.

Εγώ τον κοιτούσα σαν χαζή. Ήξερα ότι δεν είχε κα-
θόλου χρήματα πάνω του. Ο μπαμπάς δεν του είχε δώ-
σει χαρτζιλίκι εδώ και βδομάδες, και του είχε πάρει και
τον κουμπαρά του. Προσπάθησα να υπολογίσω πόσα
είχα εγώ στο πορτοφόλι μου^ λιγότερο από ένα πεντό-
λιρο. Είχα και μια λίρα σε ψιλά που κουδούνιζαν μέσα
στη σάκα μου και αυτά ήταν όλα.

«Αριθμό πιστωτικής, είπατε; Ευχαρίστως», είπε ο
Γουίλ και αράδιασε κάτι νούμερα και μια ημερομηνία
λήξης. Κατέβασε το ακουστικό χαμογελώντας. «Σε εί-
κοσι λεπτά τρώμε, Βιολέτα».

«Από το μυαλό σου τον έβγαλες τον αριθμό;»
«Όχι, το νούμερο της πιστωτικής του μπαμπά είναι.

Είχε αφήσει το πορτοφόλι του πάνω στο τραπέζι της
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κουζίνας. Ήταν τίγκα στα εικοσάλιρα, αλλά ξέροντας
το χούι του, θα τα είχε μετρήσει όλα, ένα προς ένα – ίσως
και να τα είχε μαρκάρει με αόρατο μελάνι. Να του κλέ-
ψω την πιστωτική, θα το καταλάβαινε αμέσως. Οπότε,
ήταν παιχνιδάκι να αποστηθίσω το νούμερο».

«Μα θα το μάθει έτσι κι αλλιώς, όταν πάρει το λογα-
ριασμό».

«Σε κανένα μήνα περίπου. Και ποιος νοιάζεται για το
μέλλον; Να ζήσουμε το παρόν, Βιολέτα, αυτό έχει ση-
μασία».

Κι έτσι μοιραστήκαμε μια πελώρια πίτσα, καταβρο-
χθίσαμε το σκορδόψωμο, ήπιαμε τις κόκα κόλες και
αδειάσαμε το κουτί με το παγωτό.

«Φάε όλη τη φράουλα εσύ», είπε ο Γουίλ που ήξερε
ότι ήταν το αγαπημένο μου.

Ήταν υπέροχο που ήμασταν ξανά εμείς οι δύο. Ξά-
πλωσα στον καναπέ, χορτασμένη και πανευτυχής.

«Κοίτα την κοιλιά μου!» είπα τρίβοντάς την. «Έτοιμη
να σκάσει είναι».

«Μοιάζεις με τη Μάφι», είπε εκείνος.
Η Μάφι ήταν το κατοικίδιό του, ένα τσιντσιλά. Την

είχε πέντε χρόνια και την αγαπούσε περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Δεν είχε αγκαλιάσει ποτέ
κανέναν μας, ούτε τη μαμά ούτε εμένα, καθόταν όμως
με τις ώρες με τη Μάφι κουλουριασμένη στα γόνατά του.
Ο Γουίλ σπάνια την έβαζε στο κλουβί της. Εκείνη είχε τη
συνήθεια να χώνεται κάτω από ένα μαξιλάρι ή κάτω από
το κρεβάτι, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσεις
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αφηρημένος κάπου και να τη λιώσεις. Ο Γουίλ επέμε-
νε ότι ήταν εκπαιδευμένη να μην τα κάνει στο σπίτι, αλ-
λά η Μάφι εξακολουθούσε να παθαίνει πολλά ατυχή-
ματα. Προσπαθούσα να μην κάνω μεγάλη ιστορία όταν
καθόμουν απάνω στα μικρά, σκληρά κακά της.

Νομίζω πως ο θάνατός της προκάλεσε απερίγραπτη
λύπη στον Γουίλ, αλλά εκείνη την εποχή είχαμε αρχίσει
να κλειδωνόμαστε στα δωμάτιά μας κι έτσι δεν ξέρω στα
σίγουρα. Η μαμά και ο μπαμπάς μάς είχαν πει ότι έπρε-
πε να κρατάμε αποστάσεις τώρα.

«Ο Γουίλ είναι μεγάλο παιδί πια. Δεν μπορείς να
μπαίνεις στο δωμάτιό του στα ξαφνικά ό,τι ώρα θέλεις»,
είπε η μαμά.

«Και βέβαια μπορώ!»
«Μπορείς, αλλά δεν είναι σωστό. Έχει ανάγκη να μέ -

νει μόνος του λίγο. Κι εσύ το ίδιο. Κατάλαβες;»
Η αλήθεια είναι ότι δε θα μπορούσαν να μας σταμα-

τήσουν να είμαστε συνέχεια μαζί, αλλά ο Γουίλ είχε αρ-
χίσει να θέλει να είναι μόνος του. Πολύ συχνά, όταν τον
ακολουθούσα από πίσω, μου φώναζε να πάω να χαθώ.
Ένιωθα τόσο μόνη χωρίς τη συντροφιά του.

«Γουίλ, γιατί δεν παίρνεις ένα άλλο τσιντσιλά; Ή κά-
ποιο άλλο κατοικίδιο;»

«Δε θέλω κανένα άλλο, ευχαριστώ».
«Αλλά έχεις ακόμα το κλουβί της Μάφι στο δωμάτιό

σου, έτσι;»
«Ναι».
«Θα φαίνεται πολύ αλλόκοτο, έτσι άδειο».
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«Εσύ είσαι αυτή που έχεις αλλόκοτο δωμάτιο. Μ’ όλες
εκείνες τις νεραϊδούλες τριγύρω. Τις έχεις ακόμα όλες,
και κρέμονται από το ταβάνι;»

«Φυσικά και τις έχω όλες», αποκρίθηκα.
«Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η Νεράιδα με το Κοράκι,

η Λιβελλούλα, η Τριανταφυλλένια – και ποιες άλλες;»
«Δεν μπορεί να τις ξέχασες! Κι εσύ έπαιζες μ’ αυτές

παλιά! Έλα, θα σου τις θυμίσω». Τράβηξα τον Γουίλ από
το χέρι και με ακολούθησε πάνω στο δωμάτιό μου.

Μπήκε μέσα και χαμογέλασε. «Ω, ναι, ναι», είπε κοι-
τώντας ψηλά τις δεκατέσσερις νεράιδες που κρέμονταν
από το ταβάνι. Σήκωσε το χέρι και σκούντησε απαλά τη
Φεγγαραχτίδα κι εκείνη άρχισε να ταλαντεύεται με χά-
ρη, με τις φτερούγες της από αληθινά φτερά να κουνιού-
νται σαν να πέταγε στ’ αλήθεια.

Ήταν η πρώτη νεράιδα που έφτιαξα με επιτυχία. Είχα
προσπαθήσει να αντιγράψω τις νεράιδες που έβλεπα
στα βιβλία του Κάσπερ Ντριμ, από τη στιγμή που απέ-
κτησα το πρώτο μου νεραϊδοβιβλίο, αλλά οι αστείες, μι-
κρές δημιουργίες μου από τσόχα δεν έμοιαζαν καθό-
λου με τις πανέμορφες ζωγραφιές των βιβλίων. Ήταν
πολύ χοντροκομμένες και άχαρες, με κουμπιά για μά-
τια και νήμα πλεξίματος για μαλλιά.

Μια μέρα η δεσποινίς Λανγκ, η γεροντοκόρη που
μένει δίπλα μας, μου έμαθε πώς να ράβω και μου έδει-
ξε όλων των ειδών τις βελονιές. Τα Χριστούγεννα μου
έκανε δώρο ένα ειδικό σετ ραψίματος, που είχε μια υφα -
σμάτινη κούκλα κι ένα έτοιμο συνολάκι για να την ντύ-
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σεις. Εμέ να δε μ’ ενδιέφεραν οι υφασμάτινες κούκλες
αλλά χρησιμοποίησα το σχέδιο για να κάνω μια δική
μου νεράιδα. Ώρες καθόμουνα και μελετούσα την ει-
κόνα της νεράιδας Φεγγαραχτίδας στο βιβλίο μου, βά-
ζοντας τα δυνατά μου να την αντιγράψω όσο καλύτερα
μπορούσα.

Την έφτιαξα από άσπρο μεταξωτό ύφασμα, που όμως
γλιστρούσε πολύ καθώς το δούλευα, και έραψα γύρω
γύ ρω στο στρίφωμα του φορέματός της μικρές περλί-
τσες. Της πρόσθεσα και φτερούγες από φτερά σε χρώ-
μα ιβουάρ και για μαλλιά τής έβαλα μακριές κλωστές
από μάλλινο, σγουρό νήμα, που της έφταναν μέχρι κά-
τω από τα γόνατα. Δεν ήταν ακριβώς όπως η ζωγραφιά
του Κάσπερ Ντριμ αλλά ήταν πολύ καλύτερη από τις
άχαρες, τσόχινες νεραϊδοαδελφές της.

Του Γουίλ του άρεσε η Φεγγαραχτίδα – και η Τρια-
νταφυλλένια και η Καμπανούλα και η Ρουμπίνη, η Νε-
ράιδα των Φθινοπωρινών Φύλλων. Αλλά πιο πολύ του
άρεσε η Νεράιδα με το Κοράκι. Αυτή ήταν σκαρφαλωμέ-
νη στην πλάτη ενός κόρακα. Έλπιζα να μην ήταν βαλσα-
μωμένος ο κόρακας^ τον είχα βρει πάνω σ’ ένα καπέλο
σ’ ένα παλαιοπωλείο. Έδειχνε ψεύτικος αλλά είχε κάτι
το τρομακτικά πραγματικό πάνω του, μ’ εκείνο το μυτε-
ρό, πορτοκαλί ράμφος του και τα μαύρα μάτια του από
χάντρες. Ποτέ δεν ένιωσα άνετα με τη Νεράιδα με το
Κοράκι, ειδικά όταν ο Γουίλ την έκανε να πετάει στον αέ-
ρα, ξεστομίζοντας ένα σωρό σατανικά ξόρκια.

Παλιά έπαιζε ένα σωρό μαγικά παιχνίδια με εμένα και
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τις νεραϊδούλες μου, ώσπου μια μέρα ο μπαμπάς μάς
έπιασε στα πράσα.

«Ένα αγόρι της ηλικίας σου και να παίζει με νεράι-
δες;» σχολίασε ο μπαμπάς σουφρώνοντας τα χείλια.

Από εκείνη την ημέρα, ο Γουίλ ούτε που τις ξαναπλη-
σίασε. Σήμερα όμως τις είχε πιάσει και τις έκανε να χο-
ρεύουν και να πετάνε πάνω στις ελαστικές κλωστές τους.
Τράβηξε τη Νεράιδα με το Κοράκι από τα μικρά, μαύρα
δαχτυλάκια της κι εκείνη και το κοράκι της άρχισαν να
χοροπηδάνε πάνω-κάτω σαν να έκαναν μπάντζι τζά-
μπινγκ.

«Έλα, βρε Γουίλ, μην την τραβάς έτσι».
Αυτός δε μου έδωσε σημασία. Τράβηξε με τον ίδιο

τρόπο και τις άλλες νεράιδες, με διαδοχικές, γρήγορες
κινήσεις, σαν να χτύπαγε καμπάνες. Οι φτερούγες τους
πετάρισαν τρελά καθώς τα λάστιχα απ’ όπου κρέμονταν
τεντώθηκαν.

«Σταμάτα!» είπα και τον έσπρωξα.
Αλλά τον έσπρωξα πιο δυνατά απ’ όσο ήθελα. Έχασε

την ισορροπία του. Έπεσε κάτω ενώ κρατούσε ακόμα τη
Νεράιδα με το Κοράκι. Το λαστιχάκι της έσπασε κι εκεί-
νη τινάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου, έπεσε από
το κοράκι της κι έσπασε μία από τις φτερούγες της.

«Κοίτα τι έκανες τώρα!» του φώναξα και γονάτισα να
εξετάσω τη ζημιά. «Αχ όχι, κοίτα, της έσκισες το φόρεμα
και δεν έχω άλλη μαύρη δαντέλα».

«Εσύ φταις που με έσπρωξες έτσι, βρε ηλίθιο κορίτσι»,
αντέδρασε ο Γουίλ, αλλά γονάτισε κι αυτός πλάι μου.
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Πήρε τη νεράιδα στα χέρια του. Το αραχνοΰφαντο φό-
ρεμά της είχε πιαστεί στο μυτερό ράμφος του πουλιού
και είχε σκιστεί τόσο, που δε μανταριζόταν με τίποτα. Ο
Γουίλ έχωσε το χέρι του στην τρύπα.

«Βρε την καημένη τη Νεράιδα με το Κοράκι», είπε.
Πέταξε το κοράκι στον αέρα, σημαδεύοντάς με. «Κακό
πουλί! Πρόσεχε, Βιολέτα, θα σε τσιμπήσει μέχρι θανά-
του με το ράμφος του!»

Αλλά ο Γουίλ κατάλαβε ότι σήμερα δεν είχα διάθεση
για παιχνίδια. Σταμάτησε τα καλαμπούρια, τράβηξε ένα
φτερό από μια φτερούγα του κορακιού και το κάρφωσε
στη μαλακιά πλάτη της Νεράιδας.

«Ορίστε! Τώρα μπορεί να πετάξει πάλι. Και μπορείς
να της φτιάξεις καινούριο φόρεμα, έτσι; Δεν έχεις τίπο-
τα μαύρο; Α, κοίτα, έχω εγώ μαύρες κάλτσες, μπορείς
να τις πάρεις».

«Δεν ντύνεις τις νεράιδες με μάλλινα, καλέ. Θα δεί-
χνει σαν να έχει βάλει τα χειμωνιάτικά της, το ζακετάκι,
τα γαντάκια της και το σκουφί της. Δε θα είναι ωραία».

«Α, το βρήκα! Το μαύρο βελούδινο γιλέκο μου!» ανα-
φώνησε ο Γουίλ.

Κι αυτό το είχε βρει σε παλαιοπωλείο, ένα χίπικο γι-
λέκο της δεκαετίας του ’70, πάνω του όμως έδειχνε πο-
λύ κουλ. Ήταν το αγαπημένο του ρούχο.

«Δε γίνεται να χρησιμοποιήσουμε το γιλέκο σου!»
«Γίνεται και παραγίνεται», απάντησε ο Γουίλ βγάζο-

ντάς το από πάνω του. Μου το πέταξε. «Να, πάρ’ το. Άρ-
χισε να ψαλιδίζεις».
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«Μα δεν μπορώ να χαλάσω το γιλέκο σου!»
Ο Γουίλ άρπαξε το ψαλίδι από το κουτί με τα είδη ρα-

πτικής κι άρχισε να κόβει την πλάτη. «Ορίστε. Το χάλα-
σα εγώ αντί για σένα. Τώρα άρχισε να ράβεις. Έχεις κα-
θόλου μαύρες παγέτες; Μαύρη κορδέλα;»

Άρχισα κι εγώ να κόβω ένα μικρούλι φορεματάκι για
τη Νεράιδα με το Κοράκι. Ο Γουίλ κάθισε σταυροπόδι
δίπλα μου και παρακολουθούσε. Έπειτα, ψαχούλεψε
μέσα στο κουτί με τα είδη ραπτικής και βρήκε άλλο ένα
ψαλίδι. Άρχισε να κόβει κι αυτός από το κατεστραμμένο
πια γιλέκο.

«Μπα, θα ράψεις κι εσύ, Γουίλ;»
«Τα αγόρια δε ράβουν», είπε μιμούμενος τη φωνή

του μπαμπά τόσο καλά, που κοίταξα το στόμα του να δω
αν πράγματι μιλούσε αυτός.

Συνέχισε να κόβει μια μακριά λουρίδα από βελούδο
με ένα σχήμα σαν κλεψύδρα στη μέση.

«Τι φτιάχνεις εκεί; Δε θα της κάνει».
«Δεν είναι για τη νεραϊδούλα σου αυτό. Για σένα εί-

ναι», είπε ο Γουίλ. Έβαλε το κομμάτι με το σχήμα κλε -
ψύδρας πάνω στα μάτια μου και το έδεσε πίσω από το
κεφάλι μου. «Θα πας κι εσύ στο χορό μεταμφιεσμένων,
Σταχτοπούτα», δήλωσε.

«Τι, έγινες και η νεράιδα νονά, τώρα;» είπα προ-
σποιούμενη ότι εξακολουθούσαμε τις πλάκες, όμως η
καρδιά μου άρχισε να βροντοχτυπάει.

Γιατί ήξερα τι θα ακολουθούσε.
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Αγαπητέ Κάσπερ Ντριµ,

Έχεις φοβηθεί ποτέ σου πολύ;
Όταν ήσουνα µικρός, έπαιξες ποτέ παιχνίδια τροµακτι


κά – πολύ τροµακτικά;
Στο βιβλίο σου Μια ευχή τα µεσάνυχτα είναι µια σελίδα

που πραγµατικά µ’ έχει στοιχειώσει. Με µια πρώτη µατιά,
φαίνεται σαν να είναι απλώς µια κατάµαυρη σελίδα και τί

ποτε άλλο, γυαλιστερή και συµπαγής. Αλλά ξαφνικά δια

κρίνεις κάτι µάτια που λάµπουν στο σκοτάδι, µάτια κίτρινα,
πορτοκαλιά και πράσινα. Κι αν κοιτάξει κανείς και πιο προ

σεκτικά, διακρίνει κάτι παράξενες, στριφτές φιγούρες. Θα
µπορούσαν να είναι γέρικα ροζιασµένα δέντρα – ή πλάσµα

τα που σε παραµονεύουν στα σκοτεινά.

Σ’ αυτή τη σελίδα, κάθε φορά που την κοιτάω, η καρδιά
µου χτυπάει σαν ξέφρενο ταµπούρλο.

Με αγάπη,
Βιολέτα
xxx



Από το βιβλίο του Κάσπερ Ντριµ Οι Νεράιδες των Λουλουδιών

ΗΗ  ννεερράάιιδδαα  ΒΒιιοολλέέτταα
Μια µικρή, ντροπαλή νεράιδα στο βαθύ µπλε-µοβ χρώµα της βιολέτας,

που οι άλλοι εύκολα την κάνουν ό,τι θέλουν






