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ΠΡΩΤΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Sabine Straub



Η ΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ γεννήθηκε στο
Καρπενήσι το 1974. Στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις πέρασε πρώτη στο Τµήµα ∆ηµοσιο-
γραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της
αρίστευσε στα µαθήµατα λόγου και φιλοσο-
φίας, µε καθηγητές τους ∆. Ν. Μαρωνίτη και
Γ. Βώκο αντίστοιχα. Σύντοµα µετά την απο-
φοίτησή της στράφηκε επαγγελµατικά στο
χώρο του βιβλίου^ είναι επιµελήτρια εκδόσεων
και µεταφράστρια. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ -

ΓΙΟΣ κυκλοφορεί το βιβλίο της Η ΟΜΟΡΦΟ -

ΤΕΡΗ ΛΑΜΠΑ∆Α ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ενώ πρόκει -
ται να εκδοθούν τα βιβλία ΠΟΥΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣ

ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ ΠΟΥ

∆ΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΦΑΕΙ και ΣΤΟ ΓΙΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗ

ΓΙΑΓΙΑ. Αγαπά να διευρύνει τους πνευµατι-
κούς της ορίζοντες διαβάζοντας και ταξιδεύο-
ντας. Απολαµβάνει να διευρύνει τους ψυχι-
κούς της ορίζοντες παίζοντας και συζητώντας
µε τα παιδιά της – και µε όλα τα παιδιά.



Στην Αναστασία
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Παρασκευή απόγευµα. Ο ήλιος, κατακόκ-
κινος, έγερνε να ξαποστάσει πίσω από τα
βουνά. Το γαλάζιο αυτοκίνητο έµπαινε στα
πρώτα σπιτάκια του χωριού. 

Ο Λευτέρης κόλλησε µε λαχτάρα το πρό-
σωπό του στο τζάµι. Από στιγµή σε στιγµή
θα έβλεπε τη γιαγιά του.
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Πράγµατι, σε λίγο σταµάτησαν έξω από
το σπίτι της. Χαµηλό και φρεσκοασπρισµέ-
νο, άστραφτε πίσω από το µυρωδάτο κή-
πο του. 

Η γιαγιά βγήκε χαµογελαστή για να τους
υποδεχτεί. 

– Καλώς τους! Καλώς τους! Είχατε κα-
λό ταξίδι;



Οι γονείς του Λευτέρη
βγήκαν από το αυτοκίνητο.

Η µαµά πήγε και αγκά-
λιασε τη γιαγιά, τη µαµά
της δηλαδή, ενώ ο µπα-
µπάς έσκυψε να λύσει
τη ζώνη ασφαλείας στο
παιδικό κάθισµα.



– Πού είναι το
παλικαράκι µου;

είπε η γιαγιά.
Ο Λευτέρης έβγαλε

την πιπίλα του.
– Εδώωω! φώναξε
χαρούµενος.
– Για να δω, πόσο
µεγάλωσες; είπε η
γιαγιά και τον σήκω-
σε στα χέρια. Καλέ,
αυτός έγινε ολό-
κληρος άντρας!



Η µαµά και ο µπαµπάς ξεφόρτωσαν τα
πράγµατα από το αυτοκίνητο, ενώ η γιαγιά
οδήγησε τον εγγονό της µέσα. 

– Τι σου έχω φτιάξει εγώ; τον ρώτησε.
Μπορείς να το βρεις;

Ο Λευτέρης σήκωσε τα µάτια και είδε
το τραπέζι στρωµένο.

– Τηγανίτες!
φώ ναξε εν θου -

σιασµέ νος. 
– Ναι! Έλα να

πλύνουµε τα χέρια
µας, µέχρι να έρθουν και

η µαµά µε τον µπαµπά.





Το ταξίδι ήταν κουραστικό, ο δρόµος γε-
µάτος στροφές. Έτσι, όλοι απόλαυσαν τις
ζεστές τηγανίτες µε το µέλι. Η µαµά και ο
µπαµπάς ήπιαν ένα καφεδάκι. Ο Λευτέρης
ένα ποτήρι γάλα.

– Έρχεται η µεγάλη µέρα,
έτσι; ρώτησε µε νόηµα η γιαγιά.

Ο Λευτέρης χαµήλωσε τα µά-
τια. Έσφιξε την πιπίλα του
στο χέρι. 



– Ποιος έχει γενέθλια
αύ ριο; ξαναρώτησε η

γιαγιά.
– Εγώ, αποκρίθηκε το

αγόρι.



– Πόσα κεράκια θα φυσήξεις στην τούρ-
τα; τον ρώτησε ο µπαµπάς.

– Εεε… δύο, έκανε διστακτικά ο Λευ-
τέρης.

– Ναι! Καλέ, όλα τα ξέρει αυτό το παιδί;
τον παίνεψε η γιαγιά.

– Και τι είπαµε για τα παιδάκια που γί-
νονται δύο χρόνων; πήρε το λόγο η µαµά.
Θυµάσαι;

Αντί για απάντηση, ο Λευτέρης
έβαλε την πιπίλα του στο στόµα.



– Θέλω νάνι, µουρµούρισε.
Οι γονείς του κοιτάχτηκαν µε νόηµα.

Αφήστε τον, δεν πειράζει, τους είπε µε τα
µάτια η γιαγιά. Αύριο…

Η µαµά πήρε αγκαλιά τον Λευ-
τέρη και τον πήγε στο δωµάτιο
για ύπνο.



Την άλλη µέρα, όλοι σηκώθηκαν νωρίς
νωρίς. Η γιαγιά είχε φυλάξει σπόρους από
βασιλικό και πήρε τον Λευτέρη στον κήπο
να τους φυτέψουν παρέα.




