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Λίντια
Γκόλντµπλατ

Τζούλι
Γκράχαµ-Τσανγκ



Το πήρες το τετράδιο;

Το πήρα, αλλά το άφησα στο σπίτι.

Καλά, δεν πειράζει. Θα αντιγράψουµε

τις σηµειώσεις µας µετά το σχολείο.

Καλή ιδέα! Θα το κάνουµε σαν λεύκωµα!

Και µπορώ να βάλω και τις ζωγραφιές µου µέσα.

Μπορείς να κάνεις ένα σκίτσο
της Μέλοντι;

Προσπάθησα να κάνω ένα σκουλαρίκι

νεκροκεφαλή, αλλά µου βγήκε µουτζούρα.

Χα χα χα! Είναι τέλειο!!!
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Μισώ
τον κόσµο.

Είµαι η Μέλοντι .



Λίντια Γκόλντµπλατ Τζούλι Γκράχαµ-Τσανγκ



0ι συγγραφείς
του Λευκώµατος ορκίζονται

να µην επιτρέψουν ποτέ σε Τρίτο
Μάτι (άλλους ανθρώπους)
να δουν τα περιεχόµενα

του Λευκώµατος και ότι όλες
οι πληροφορίες του Λευκώµατος
θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά
και µόνο για τη βελτίωσή τους.

Αρχισυντάκτρια
Συγγραφέας

Πειραµατόζωο
Υπαγόρευση

Βοηθός αρχισυντάκτριας
Συγγραφέας
Εικονογράφος
Καταγραφή

Λίντια Γκόλντµπλατ Τζούλι Γκράχαµ-Τσανγκ
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Μένω µε τη µαµά µου και
την περίεργη αδελφή µου.

Ψηλή

Ξανθιά

Είµαι
πολύ καλή

τραγουδίστρια

Λατρεύω
το παγωτό

Ευχή:
να είχα

περισσότερο
στιλ

Φοράω
γυαλιά

Μένω µε τους µπαµπάδες
µου και ένα παλιόγατο

Καφέ
µαλλιά

ή, πολύ
απλά,

καστανή

Καλά,
εντάξει,
καστανή

Ευχή: να
µπορούσα
να πετάξω

Είµαι
καλή στη

ζωγραφική,
αλλά δεν
ξέρω να

ζωγραφίζω
αυτοκίνητα

Όχι και
τόσο ψηλή
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(ευφυέστατο)
Εµείς (η Λίντια Γκόλντµπλατ και η Τζούλι

Γκράχαµ-Τσανγκ) έχουµε έναν ολόκληρο χρόνο
µπροστά µας µέχρι να ξεκινήσουµε

το γυµνάσιο. Ύστερα από προσεκτική
παρατήρηση της Μέλοντι (της µεγαλύτερης
αδελφής µου) καταλήξαµε στο συµπέρασµα

ότι πολλά µπορούν να αλλάξουν
από το δηµοτικό µέχρι το γυµνάσιο.

Η Μέλοντι
στο δηµοτικό

Η Μέλοντι
στο γυµνάσιο

Ξανθά
µαλλιά

Σανδάλια

Μαυρισµένη

Χαριτωµένη
µπλούζα

Έπαιζε
φλάουτο

Μες στην
τρελή χαρά

Το εκρού
του νεκρού

Μονίµως
τσαντισµένη

Τροµακτικά
σκουλαρίκια
και κοσµήµατα

Ένα τόνο
µαύρη

σκιά που
σιχαίνεται
η µαµά της

Λίντια

Βαµµένα
µαύρα
µαλλιά

Μαύρα
ρούχα

Παπούτσι
α αλά
Σαρλό



Το σχέδιό µας λοιπόν (το οποίο είναι
ευφυέστατο) είναι να παρατηρήσουµε
τα κορίτσια που είναι ήδη Σταρ. Θα γράψουµε
καταγράψουµε τις παρατηρήσεις µας σ’ αυτό
το λεύκωµα.

Στη συνέχεια, όταν θα έχουµε συλλέξει
αρκετές πληροφορίες για τις Σταρ του σχολείου,
θα ξέρουµε επιτέλους τι είναι αυτό ακριβώς
που τις κάνει Σταρ και θα προσπαθήσουµε να
κάνουµε τα ίδια πράγµατα για να διαπιστώσουµε
αν µπορούµε κι εµείς να γίνουµε σταρ.

Η Τζούλι (εγώ, δηλαδή) είναι καλύτερη στα
καλλιτεχνικά και κάνει πιο καθαρά γράµµατα,
εποµένως τα περισσότερα θα τα γράφω εγώ.
Η Λίντια είναι πιο θαρραλέα (όντως!), εποµένως
θα κάνει το πειραµατόζωο. Για παράδειγµα,
αν η Τζούλι και η Λίντια παρατηρήσουν πως
όλες οι σταρ φοράνε τα ίδια ρούχα, τότε
η Λίντια θα φορέσει κάτι παρόµοιο για να
διαπιστώσει αν αυτό βοήθησε το κοινωνικό
της στάτους. Αν όµως η Τζούλι και η Λίντια
παρατηρήσουν ότι οι Σταρ τρώνε ένα
συγκεκριµένο είδος παγωτού, τότε η Τζούλι
µπορεί να διευκολύνει τη Λίντια στο πείραµα
(εκτός αν το παγωτό έχει µέσα φράουλες,
οι οποίες προκαλούν αλλεργία στην Τζούλι).

Φράουλα-δολοφόνος!



Ελπίζουµε, λοιπόν, η έρευνα και τα
πειράµατά µας να στεφθούν µε επιτυχία

έτσι ώστε να πετύχουµε

οι οποίοι είναι:
1. Να γίνουµε Σταρ
2. Να µη γίνουµε ποτέ, µα ποτέ σαν τη

3. Να µη σε αποκαλούν πια «Γκολντµπλιάχ»
Χωρίς πλάκα! Βαρέθηκα πια να το ακούω!
Μπορεί απλώς ο Μάικ Καβελέρι να θέλει

να γίνει φίλος σου επειδή νοµίζει ότι
κατουράς χρυσάφι ή κάτι τέτοιο. Ξέρεις,
από το «γκολντ».

Μπλιάξ!!!
Σκέψου όµως πόσα
θα βγάζαµε έτσι!

Αηδία!!
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(από το να µη σε ξέρει κανείς)

Σε συµπαθούν περισσότερα άτοµα.
∆ε σε κοροϊδεύουν.
Σε καλούν σε όλα τα φοβερά πάρτι.
(Ακόµα και σε πάρτι στην πισίνα.)

Όλοι θέλουν να σου µοιάσουν.

Σου δίνουν καλύτερους ρόλους
στις σχολικές παραστάσεις.
Σε γενικές γραµµές, είναι πολύ
καλύτερα.

Σταρ

Αποκρουστικότέρας!



Σεπτέµβριος

Πρέπει να βρούµε ένα συνθηµατικό

για το σχέδιό µας.

Καλή φάση. Πώς σου φαίνεται το

«Σχέδιο Κοινωνικής Βελτίωσης»;

Κάνει µπαµ. Υποτίθεται ότι

είναι µυστική έρευνα. ΟΚ.

Τι θα έλεγες για το «Επιστηµονική

Έρευνα»;

Πεθαίνω από

τη βαρεµάρα.

Σόρι, κιόλας. Για ν’ ακούσουµε

τις δικές σου φαεινές ιδέες!

∆ε µου έρχεται τίποτα τώρα,

γιατί έχω πεθάνει από τη βαρεµάρα

(βλ. παραπάνω
σκίτσο). Θα το

συζητήσουµε µετά το σχολείο.

Θα έχεις αναστηθεί µέχρι τότε;

Το ελπίζω.
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Ιδέες για
Συνθηµατικό
για τη
Μυστική µας
Έρευνα

Συνώνυµα στο λεξικό για τη λέξη «έρευνα»:

διερεύνηση, ανάκριση, εξέταση, µελέτη, επισκόπηση.

Το έχω προτείνει ήδη
το «διερευνητικός».

• Μυστική
Αδελφότητα
• Σχέδιο Χ
• Σχέδιο Ψ

(πλάκα κάνω!)
• Μέθοδος και

Αποτέλεσµα
• Τα
∆ιερευνητικά
Μυαλά



Ζητήσαµε από τον µπαµπά µου να µας
προτείνει κάποιο καλό συνθηµατικό

για τη µυστική µας λέσχη, κι εκείνος είπε

κι εµείς δεν καταλάβαµε τι εννοούσε.
Έτσι, το ψάξαµε στο ίντερνετ
και βρήκαµε ότι πρόκειται
για µια µασονική κοινότητα,
η οποία δεν είναι και τόσο
µυστική, εδώ που τα λέµε,
εφόσον µπορεί ο οποιοσδήποτε
να βρει πληροφορίες γι’ αυτή
στο ίντερνετ. Τελείως άχρηστοι.

Εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαµε
να βρούµε κάτι καλύτερο από
το «Κρανίο και Οστά», µιας και
τα κρανία είναι οστά, και είναι σαν
να λες «Κολοκύθα και Πίτα» ή «Φυτά
και Κήπος». Είναι τελείως γελοίο.
Μου φαίνεται απίστευτο ότι τόσοι
πρόεδροι της Αµερικής ανήκουν σε
µυστικές αδελφότητες. Και πόσοι
ακόµα που δε γνωρίζουµε…
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Σαν να λέµε
Κρανίο

και Οστά;



Χρειαζόµαστε ένα συνθηµατικό που να σηµαίνει
κάτι για µας.

Πώς σου φαίνεται το…

Λίγο
ανατριχιαστικό

Τότε, το:

ΣΣΚ; Σκαρφάλωσε Στην Κορυφή.
∆ηλαδή ότι αυτή η σχολική
περίοδος είναι ένα βουνό
κι εµείς πρέπει να
σκαρφαλώσουµε στην κορυφή
για να γίνουµε Σταρ;

Κάπως κουλό µού φαίνεται.
Ε, τότε αυτό!

Μ-Κ
Μ’ αρέσει .
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Οι Πρώτες Παρατηρήσεις για τις

Του ∆ηµοτικού Σχολείου «Στίβεν Ντεκατούρ»

Έχει µια ξανθιά τούφα. Μάλλον
φοράει µακιγιάζ, αλλά µπορεί
και να είναι ένα απλό λιποζάν
µε γεύση κεράσι.
Και γιατί, όταν το φοράµε εµείς,
µοιάζουµε µε καρνάβαλους;
Έχει µια µεγαλύτερη αδελφή,
η οποία είναι στην ίδια ηλικία
µε τη Μέλοντι και µισιούνται
θανάσιµα (η αδελφή της Γκρέτσεν
και η Μέλοντι) (εδώ που τα λέµε,
δεν την αδικώ καθόλου!) (εννοώ
την αδελφή της Γκρέτσεν).

Οι γονείς της Γκρέτσεν έχουν
µαγαζί µε είδη θαλάσσιου σκι
δίπλα στη λίµνη.
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Ξανθιά
τούφα

Τσαντάκι κάτω
από τη µασχάλη
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Χρειάζοµαι
επειγόντως

ένα τεράστιο
σάντουιτς!

ΤΑΪΣΤΕ ΜΕ!

Φοράει
τακούνια
στο
σχολείο

Μένει µε τη µαµά της,
η οποία είναι απίστευτα

κοκαλιάρα.

Η Λίζα έχει ένα κινητό
που τραβάει βίντεο
και φωτογραφίες και

µπαίνει στο ίντερνετ.

Συνέχεια
µιλάει για

σαµπουάν και προϊόντα
περιποίησης προσώπου.

Μοδάτο
κινητό

Το αµάξι µου είναι
σούπερ γυαλιστερό!
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Πάντα παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
στις σχολικές παραστάσεις, παρόλο που

η Λίντια τραγουδάει
πολύ καλύτερα.
Μεγάλη αδικία!

Η µαµά της είναι το
ίδιο χαζοχαρούµενη

και ο µπαµπάς
της στέλνει
µέιλ µε το

υπερσύγχρονο
κινητό του

σε κάθε σχολική
εκδήλωση.

Η µαµά µου λέει ότι
είναι τροµερά αγενής.

Το ίδιο
και ο Μπαµπάς
και ο Ντάντης.

Λαµπερά
µαλλιά

Παίρνει
συνέχεια
πόζες

∆εν µπορεί
να σταθεί

σαν κανονικός
άνθρωπος.



Είναι πολύ µυστηριώδης.
Απουσιάζει συχνά από
τα µαθήµατα και την
πηγαινοφέρνει συνεχώς
ένα µαύρο όχι, πράσινο σκούρο,
ένα σκούρο αυτοκίνητο.
Μπορεί να είναι στο
πρόγραµµα προστασίας
µαρτύρων, αλλά µπορεί
και όχι. .
Οι υπόλοιπες σταρ του
σχολείου τη φυλάνε σαν
τα µάτια τους. Πολύ ήσυχη.
Πολύ ήσυχη και µυστηριωδώς
µυστηριώδης.

Παίζει στην οµάδα χόκεϊ.
Μυστήριο παιχνίδι.
∆εν ξέρω καν πώς παίζεται.
Σκέψου πόσο µυστήριο είναι!
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Τι κρύβει
επιτέλους
σ’ αυτές

τις τσέπες;
Μυστήριο!



Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Α Σ Η Μ Ε Ι Α Γ Ι Α

Πρόβες για το σχολικό
µιούζικαλ.

Το αναλαµβάνω εγώ.
Αθλητικές οµάδες– κυρίως
του χόκεϊ εξαιτίας της Σούκι.

∆εν έχω ιδέα πώς παίζεται το χόκεϊ.
Τότε θα πρέπει να µάθουµε.

Καλά, βλέπουµε…

Σόου ταλέντων.
Θα πρέπει να µάθω
µια χορογραφία.

Στη λίµνη.
∆εν είµαι και αστέρι

στην κολύµβηση.
Πρέπει να στρωθούµε

στη δουλειά!



Έχουµε παρατηρήσει λοιπόν (βλ. σελίδα
για Γκρέτσεν) ότι η Γκρέτσεν έχει µια ξανθιά
τούφα στα µαλλιά της, έτσι θα προσπαθήσουµε
να βάψουµε κι εµείς µια ξανθιά τούφα
στα µαλλιά της Λίντια.

Παρόλο
που τα µαλλιά

µου είναι
ήδη ξανθά.

Αφού το ξέρεις ότι
αποκλείεται ο Ντάντης
και ο Μπαµπάς να µε
αφήσουν να βάψω

τα µαλλιά µου, και η µαµά σου
αφήνει τη Μέλοντι να βάψει τα δικά της πίσσα.

Η µαµά δεν αφήνει τη Μέλοντι να κάνει
τίποτα. Απλώς η Μέλοντι κάνει ό,τι της αρέσει .

Να τη ρωτήσουµε τότε πώς
τα καταφέρνει.
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Ξανθιές Τούφες



Έτσι, λοιπόν, ρωτήσαµε τη Μέλοντι πώς
µπορεί κάποιος να βάψει τα µαλλιά του.

Προτιµήσαµε να το θέσουµε
έτσι, αντί να ρωτήσουµε: «Πώς µπορούµε

να βάψουµε τα µαλλιά ;»
Έτσι, δεν µπορεί να µας µαρτυρήσει στη µαµά
της Λίντια, εφόσον µιλάµε γενικά και αόριστα.

Ναι, σαν να µην τρέχει τίποτα!
Η Μέλοντι µας είπε ότι,
αν κάποιος θέλει να ανοίξει
το χρώµα των µαλλιών του,
τότε χρειάζεται οξυζενέ.

Πώς µπορεί να βάψει
κάποιος τα µαλλιά του;

Τριαλαρί
τριαλαρό, έτσι
από περιέργεια

ρωτάµε.



Λίντια, είσαι σίγουρη
γι’ αυτό που πας να κάνεις;

ΝΝααιι!!!!
Και πού θα βρούµε τη βαφή;

Η Μέλοντι είπε ότι δε
χρειαζόµαστε βαφή. Το µόνο
που θέλουµε είναι οξυζενέ.

Και πού θα βρούµε το οξυζενέ; 
Το οξυζενέ δεν είναι

σαν τη χλωρίνη; Η µαµά µου
έχει ένα µπουκάλι κάτω από
το νεροχύτη της κουζίνας.

∆ε νοµίζω ότι το οξυζενέ έχει
καµία σχέση µε τη χλωρίνη. Μάλλον

θα πρέπει να το αγοράσουµε.
Μην είσαι χαζή. Θα βάλουµε

µπόλικο µαλακτικό µετά
και τα µαλλιά µου θα είναι

απαλά σαν µετάξι.

Θα µυρίζεις σαν την αποθήκη
του επιστάτη.
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ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑ∆Υ
Για το ΠΕΙΡΑΜΑ

ΒΑΦΗΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ,

χρειαζόµαστε

τα λαστιχένια
γάντια της
µαµάς µου

και
τη χλωρίνη από το ντουλάπι
του νεροχύτη, και ένα πινέλο
µαγειρικής, για να περάσουµε
τη χλωρίνη στο κεφάλι της

Λίντια (το δικό µου, δηλαδή).

Και πιθανά
σηµεία στο
κεφάλι της Λίντια όπου
θα περάσουµε τη βαφή.

Ολόιδιο µε της Γκρέτσεν.

Τέλειο!
Έι!!

θα µοιάζω
µε άλιεν!



Περάσαµε τη χλωρίνη σε µια τούφα πάνω
από το αυτί της Λίντια και ακολουθήσαµε
τις οδηγίες χρήσης που
βρήκαµε πάνω σ’ ένα κουτί
βαφής που είχε πετάξει
η µαµά της Λίντια.

Σχεδόν αµέσως, η Λίντια άρχισε να νιώθει
ένα δυνατό κάψιµο, άρα υποθέσαµε πως το

πείραµα θα είχε µεγάλη
επιτυχία.

Όπως λέει και η µαµά
της Λίντια,

Μα κοίτα. Μέχρι
και το πινέλο

γίνεται άσπρο.

∆εν έχω καλό
προαίσθηµα.

Όµως εγώ της
υπενθύµισα ότι το

λέει συνήθως όταν µας
βγάζει για παγωτό

κι εκείνη δεν
τρώει τίποτα, ΟΧΙ
όταν νιώθει ότι
έχει πάρει φωτιά

το κρανίο της.

Μπρος
στα κάλλη

τι ’ναι
ο πόνος!



10 λεπτά αργότερα.
Εντάξει, ίσως το πείραµα

να µην είχε τεράστια επιτυχία.
Είµαι φαλακρή!!! Μου έπεσαν τα µαλλιά!!

Σου έµεινε ένα µικροσκοπικό σηµαδάκι.
Τα µαλλιά θα ξαναφυτρώσουν. Μάλλον.

Το δέρµα µου έχει γίνει κατακόκκινο
και έχει βγάλει καρούµπαλα
και µε πεθαίνει στον πόνο!!!

Όσο λοιπόν η Λίντια τρέχει στη µαµά της
κλαίγοντας, εγώ θα σας δώσω µερικές ιδέες

για το πώς µπορεί να κρύψει το σχεδόν
αόρατο, φαλακρό της καρούµπαλο.

Ω! Θεέ µου, η κυρία Γκόλντµπλατ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ!
26


