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© Saltkråkan AB / Astrid Lindgren, 1946 / © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., 2010



Ç ÁÓÔÑÉÍÔ ËÉÍÔÃÊÑÅÍ ãåííÞèçêå ôï 1907 êáé
ðÝèáíå óå çëéêßá 94 åôþí. Ç ÓïõçäÞ óõããñáöÝáò
ìå ôéò ðåñéðÝôåéåò ôçò Ðßðçò Öáêéäïìýôç ãïÞôåõóå
êáé äéáóêÝäáóå ôïõò ìéêñïýò ôçò áíáãíþóôåò ãéá πε-
ρισσότερα από πενήντα ÷ñüíéá. Ôá âéâëßá ôçò ìå-
ôáöñÜóôçêáí óå ðåñéóóüôåñåò áðü 60 ãëþóóåò,
áðü ôá áñáâéêÜ ùò ôá æïõëïý, êáé ìåôáöÝñèçêáí
óôïí êéíçìáôïãñÜöï êáé óôçí ôçëåüñáóç. Ç ¢óôñéíô
Ëßíôãêñåí ôéìÞèçêå ìå ôï ÄéåèíÝò Âñáâåßï Ðáéäéêïý
Âéâëßïõ ×áíò Êñßóôéáí ¢íôåñóåí áëëÜ êáé ìå ðïëëÜ
Üëëá, üðùò ôï ÌåôÜëëéï ÊÜñåí Ìðëßîåí ôçò Áêáäç-
ìßáò ôçò Äáíßáò, ôï ÌåôÜëëéï ËÝùí Ôïëóôüé ôçò Ñù-
óßáò, ôï Âñáâåßï ÓÝëìá ËÜãêåñëåö ôçò Óïõçäßáò,
êáèþò êáé ìå ôï Âñáâåßï ÅéñÞíçò ôùí Ãåñìáíþí Âé-
âëéïðùëþí êáé ôï ÌåôÜëëéï ¢ëìðåñô ÓâÜéôóåñ ãéá
ôçí áíèñùðéóôéêÞ ôçò äñáóôçñéüôçôá.

Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí åðß-
óçò ôá âéâëßá ôçò: Ç ÐÉÐÇ ÖÁÊÉÄÏÌÕÔÇ, Ç ÐÉÐÇ
ÖÁÊÉÄÏÌÕÔÇ ÓÔÉÓ ÍÏÔÉÅÓ ÈÁËÁÓÓÅÓ, ÔÏ ÐÁÍÇ-
ÃÕÑÉ ÔÏÕ ÌÉÊÅ, Ï ÌÉÊÅÓ ÎÁÍÁÑ×ÅÔÁÉ, Ο ΜΙΚΕΣ ΜΕΣ
ΣΤΗ ΣΟΥΠΙΕΡΑ, TA ÅÎÉ ÄÉÁÂÏËÁÊÉÁ ÔÏÕ ÌÉÊÑÏÕ
×ÙÑÉÏÕ, ÓÊÁÍÔÁËÉÅÓ ÓÔÏ ÌÉÊÑÏ ×ÙÑÉÏ êáé ÅÕ-
ÔÕ×ÉÓÌÅÍÅÓ ÌÅÑÅÓ ÓÔÏ ÌÉÊÑÏ ×ÙÑÉÏ.
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Η Πίπη ζει ακόµη στη Βιλεκούλα

Α
ν κανένας ξένος τύχαινε να βρεθεί στη µι-
κρή σουηδική πόλη και ξεστράτιζε προς τα
περίχωρα, ίσως και να έβλεπε µπροστά του

τη Βιλεκούλα. Όχι που το σπίτι αυτό είχε να πει πολ-
λά. Ήταν µάλλον ένα σαραβαλιασµένο παλιό αγρο-
τόσπιτο, περιτριγυρισµένο από ένα χορταριασµένο
κήπο. Ίσως, όµως, ο ξένος να κοντοστεκόταν να ανα-
ρωτηθεί ποιος τάχα να ζούσε εκεί µέσα και γιατί άραγε
στεκόταν ένα άλογο στη βεράντα της εισόδου. Αν
ήταν αργά κι άρχιζε να πέφτει το σκοτάδι κι αν τύχαι-
νε να διακρίνει ένα µικρό κορίτσι που περιδιάβαινε
στον κήπο και που φαινόταν να µην έχει καµιά όρε-
ξη για ύπνο, ίσως και να σκεφτόταν: «Γιατί, άραγε, η
µαµά αυτού του µικρού κοριτσιού δε νοιάζεται να
βάλει το παιδί της στο κρεβάτι; Τέτοια ώρα, άλλα παι-
διά έχουν πάρει και το δεύτερο ύπνο».

Κι αν το µικρό κορίτσι ερχόταν στην αυλόπορτα
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–και σίγουρα θα το ’κανε, γιατί της άρεσε να µιλάει
µε τους ανθρώπους– τότε θα του δινόταν η ευκαιρία
να τη δει από κοντά και ίσως και να σκεφτόταν: «Αυ-
τό το παιδί έχει τα πιο κόκκινα µαλλιά και τις πιο
πολλές φακίδες που έχω δει ποτέ στη ζωή µου!»

Και ίσως αργότερα να έλεγε: «Οι φακίδες και τα
κόκκινα µαλλιά είναι πραγµατικά πολύ χαριτωµένα,
τουλάχιστον όταν τα συναντάς σ’ ένα πρόσωπο µε
τέτοια πρόσχαρη µορφή, όπως αυτού του παιδιού».

Ίσως και να του κεντριζόταν το ενδιαφέρον να
µάθει το όνοµα αυτής της καροτοκέφαλης, που βολ-
τάριζε ανέµελη και ολοµόναχη στο σούρουπο και, βέ-
βαια, αν βρισκόταν κοντά στην αυλόπορτα, µπορεί και
να τη ρωτούσε: «Πώς σε λένε;»

Μια χαρούµενη φωνή θα του απαντούσε: «Πιπη-
λότα Προβιζιόνα Γκαµπερντίνα Νταντελιόνα Εφρε-
µοπούλα Φακιδοµύτη, κόρη του καπετάνιου Εφρέµ
Φακιδοµύτη, που πριν ήταν ο τρόµος των ωκεανών
και τώρα είναι κανιβαλοβασιλιάς^ όλοι όµως µε φω-
νάζουν Πίπη».

Και δεν αστειευόταν καθόλου, σαν έλεγε ότι ο πα-
τέρας της ήταν κανιβαλοβασιλιάς, γιατί εκείνος κά-
ποτε είχε πέσει στη θάλασσα κι είχε εξαφανιστεί, τον
καιρό που η Πίπη και ο ίδιος ταξίδευαν µε το καρά-
βι. Και µια και ο πατέρας της Πίπης ήταν παλικάρι
που το ’λεγε η καρδιά του, εκείνη ήταν απόλυτα σί-
γουρη πως δεν είχε πνιγεί. Και µια πολύ λογική εξή-
γηση ήταν πως, καθώς τα κύµατα τον είχαν ξεβράσει
στην ακτή ενός νησιού, εκείνος είχε γίνει ο βασιλιάς
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όλων των κανίβαλων που ζούσαν εκεί – αυτή, άλλω-
στε, ακριβώς ήταν και η εκδοχή της Πίπης για το τι
είχε συµβεί. Αν ο ταξιδιώτης συνέχιζε την κουβέντα
µε την Πίπη, θα ανακάλυπτε πως, εκτός από ένα άλο-
γο κι έναν πίθηκο που τον έλεγαν κύριο Νίλσον, η
Πίπη δεν είχε άλλους συγκάτοικους στη Βιλεκούλα.
Κι αν, βέβαια, είχε τρυφερή καρδιά, δε θα µπορού-
σε παρά να σκεφτεί: «Πώς, άραγε, καταφέρνει να ζει
µόνο του το φτωχό αυτό παιδί;»

Στην πραγµατικότητα, όµως, δε θα ’πρεπε να στε-
νοχωριέται καθόλου.

9
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«Είµαι πλούσια µε τη σέσουλα», συνήθιζε να λέει
η Πίπη. Και ήταν! Είχε µια ολόκληρη βαλίτσα ξέχει-
λη µε χρυσά νοµίσµατα, που της είχε δώσει ο πατέ-
ρας της, και τα κατάφερνε µια χαρά χωρίς µητέρα
και πατέρα. Μια και κανένας δεν της έλεγε πότε να
πάει για ύπνο, η Πίπη το ’λεγε η ίδια στον εαυτό της.
Μερικές φορές, βέβαια, δεν το ’λεγε µέχρι τις δέκα
σχεδόν, γιατί η Πίπη ποτέ δεν είχε πειστεί πως ήταν
απαραίτητο για τα παιδιά να πηγαίνουν για ύπνο στις
εφτά. Την ώρα εκείνη γινόταν το πιο µεγάλο καλα-
µπούρι. Κι έτσι, ο ξένος δε θα ’πρεπε να τα χάνει που
έβλεπε την Πίπη να κάνει περίπατο στον κήπο, έστω
κι αν ο ήλιος είχε πέσει κι ο αγέρας άρχιζε να σφυρί-
ζει, κι ενώ ο Τόµι και η Άνικα βρίσκονταν εδώ και αιώ-
νες κουκουλωµένοι στα κρεβάτια τους.

Ο Τόµι και η Άνικα ήταν οι φίλοι της Πίπης, που
έµεναν στο σπίτι δίπλα από τη Βιλεκούλα.Είχαν και
πατέρα και µητέρα. Και ο πατέρας και η µητέρα τους
πίστευαν πως η καλύτερη ώρα για να πέσουν τα παι-
διά για ύπνο ήταν στις εφτά.

Αν ο ξένος κοντοστεκόταν για λίγο, κι ας είχε πει η
Πίπη «καληνύχτα» κι είχε φύγει από την αυλόπορτα,
κι αν έβλεπε την Πίπη να πηγαίνει στη βεράντα και
να σηκώνει τ’ άλογο ψηλά µε τα δυνατά της µπράτσα
και να το µεταφέρει στον κήπο, σίγουρα θα ’τριβε τα
µάτια του και θ’ αναρωτιόταν µήπως και τάχα ονει-
ρευόταν.
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«Μα τι σπουδαίο παιδί είναι τούτο!» θα µονολογού-
σε. «Αλλά το πιστεύω πως µπορεί να σηκώσει ακόµη
και άλογο! Μα την αλήθεια, είναι το πιο σπουδαίο
παιδί που ’χω δει στη ζωή µου!»

Και θα είχε δίκιο. Η Πίπη ήταν το πιο σπουδαίο παι-
δί, τουλάχιστον σ’ εκείνη την πόλη. Μπορεί να υπάρ-
χουν πιο σπουδαία παιδιά σε άλλα µέρη, αλλά σ’ εκεί-
νη τη µικρή πόλη δε βρισκόταν παιδί σαν την Πίπη
Φακιδοµύτη και πουθενά στον κόσµο, µήτε σ’ εκείνη
την πόλη µήτε πουθενά αλλού, δεν υπήρχε κανείς που
να µπορεί να αναµετρηθεί µαζί της στη δύναµη.
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