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Η ΚATEΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1951. Σπούδασε χημεία, 
στατιστική και οικονομία. Ασχολήθηκε 
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παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής 
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του Λάκη Κουρετζή. Εργάστηκε στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας επί 17 χρόνια 
ως Ε.Δ.Τ.Π., στις έδρες Γενικής Χημείας και 
Οινολογίας. Στο χώρο της λογοτεχνίας 
πρωτοεμφανίστηκε το 1984 με το έργο της 
Η ΜΙΚΡΗ ΡΙΡΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, που τιμήθηκε 
με έπαινο από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά. Συνεργάστηκε με την Ελληνική 
Ραδιοφωνία, την Tηλεόραση και το Υπουργείο 
Παιδείας. Από το 1992 εργάστηκε 
ως παραγωγός διάφορων ραδιοφωνικών 
εκπομπών με θέμα τη λογοτεχνία. Από τότε 
μέχρι σήμερα συνεχίζει με επιτυχία 
τη συγγραφική της δραστηριότητα. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 
τα βιβλία της για μικρότερα παιδιά Η ΜΙΚΡΗ 
ΡΙΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ’ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΛΜΗΡΗ, 
Η ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡ, 
ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΤΗ ΛΙΧΟΥΔΑΝΙΑ (σε συνεργασία με 
την Κυριακή Ζακχαίου) και ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΑΝΙΑ, καθώς και 
το εφηβικό μυθιστόρημα ΑΓΑΠΕΣ 
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συγγραφέως:
www.katerinamouriki.gr
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Η Μαργαρίτα ζει  
με τη μητέρα της,  

ενώ ο μεγαλύτερος  
αδελφός της με 
τον πατέρα τους, 
που έχει ξαναπαντρευτεί. 
Η θλίψη της για το  
χωρισμό των γονιών της  
μεγαλώνει όταν μαθαίνει  
ότι πρόκειται να αποκτήσει καινούργιο 
αδελφάκι. Ο φόβος μήπως αυτό το μωρό  
κλέψει την αγάπη του μπαμπά της 
για εκείνη τη βασανίζει εφιαλτικά. 
Κι ενώ νιώθει ότι στο παιχνίδι της αγάπης 
κινδυνεύει να χάσει πόντους, στα δέκατα 
τρίτα γενέθλιά της έρχονται τα πρώτα 
σκιρτήματα του έρωτα. 

Οι επιθυμίες, τα όνειρα, οι ανησυχίες 
ζυμώνονται μέσα σε μια βροχή από απρόβλεπτα 
γεγονότα και πλάθουν μια ιστορία που 
θα αγαπηθεί από κάθε νεαρή αναγνώστρια.
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Στο κάστρο

Ε ίχε αρχίσει να σκοτεινιάζει κι εμείς ακόμα ανη-
φορίζαμε σ’ εκείνο τον κακοτράχαλο δρόμο. 
Ένα σωρό ερωτηματικά στριφογύριζαν στο 

μυαλό μου, όπως οι μύγες γύρω από το φως. Τί-
νος ιδέα ήταν να έρθουμε σ’ αυτό τον ξερότοπο; Τι 
γυρεύαμε σε τούτη την ερημιά; Ποιος ήταν ο προ-
ορισμός μας; Ωστόσο, ύστερα από τέτοιο ξεποδά-
ριασμα είχε ξεθυμάνει κάθε διάθεση για κουβέντα. 
Κρεμασμένη από το μπράτσο της μαμάς, έσερνα τα 
πόδια μου σκοντάφτοντας κάθε τόσο στις σκόρπιες 
πέτρες. Κάμποσα μέτρα μπροστά μας, ο μπαμπάς 
με τον Μάνο το έπαιζαν άνετοι. Συνηθισμένες αντρι-
κές φιγούρες! Η αλήθεια είναι ότι δε θ’ άντεχα με τί-
ποτα να αρχίσει πάλι να με δουλεύει ο αδελφούλης 
μου. Τάχυνα όσο μπορούσα το βήμα μου κι έκανα 
κουράγιο μέχρι να τελειώσει η αφόρητη εκείνη ανη-
φόρα… Καθώς όμως πλησιάζαμε στην κορυφή ξύ-
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10 ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜΟΥΡΙΚΗ

πνησε μέσα μου ένας περίεργος φόβος. Ξαφνικά και 
ανεξήγητα η καρδιά μου είχε αρχίσει να σπαρτα ράει 
όπως το ψάρι στα δίχτυα. Θα είναι από την κού-
ραση, σκέφτηκα για να δώσω κουράγιο στον εαυ-
τό μου. Μέσα από το μισοσκόταδο, μερικά μέτρα 
μακριά μας, ξεπρόβαλε ένας τεράστιος σκοτεινός 
όγκος. Ένα άγνωστο, μυστηριώδες μεσαιωνικό κά-
στρο, βγαλμένο από το πουθενά. 

Ζωσμένο από πυκνή ομίχλη, σαν παγωμένο χνώτο 
μυθικού τέρατος, έμοιαζε με σκηνικό ταινίας τρόμου. 
Μέσα από την υγρή θαμπάδα διέκρινα μια τεράστια 
σηκωμένη πόρτα. Οι μυτερές λόγχες στο κάτω μέ-
ρος της φάνταζαν σαν κοφτερά σκυλόδοντα. Πέτρι-
νος δράκος, είπα μέσα μου και αμέσως πήρα την από-
φασή μου. Με καμία δύναμη δε θα έμπαινα σ’ αυ τό 
το εφιαλτικό κτίριο. Ωστόσο, οι δυο «γενναίοι» μας 
μπροστάρηδες είχαν κιόλας φτάσει κι ετοιμάζονταν 
να περάσουν μέσα. Γαντζώθηκα από το μπράτσο 
της μαμάς.

«Μαμάκα μου», ψέλλισα τρέμοντας από φόβο.
Δε φάνηκε να με παίρνει στα σοβαρά. 
«Βρε Μαργαρίτα, μη κάνεις σαν μωρό. Είσαι πια 

δεκατριών χρόνων κοπέλα. Κοίτα τον αδελφό σου!»
«Ο Μάνος έχει κλείσει τα δεκαέξι», διαμαρτυρήθη-

κα, έτοιμη να βάλω τα κλάματα.
«Ε, τρία χρονάκια δεν είναι τίποτα…»
Πριν τελειώσει τη φράση της, η πόρτα έπεσε αφή-
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νοντας ένα φοβερό μουγκρητό κι οι λόγχες της μπή-
χτηκαν στο έδαφος μεμιάς. 

Στεκόμασταν σαν στήλες άλατος, σαστισμένες κι 
αδύναμες να σταματήσουμε τη σκηνή που ξετυλιγό-
ταν μπροστά στα μάτια μας. Η ομίχλη πύκνωνε ολοέ-
να σαν κουρτίνα αέρινη, σαν πτυχωτό πέπλο, ή γάζα 
νεκρική, που σκέπαζε τον μπαμπά και τον Μάνο μέ-
χρι που χάθηκαν εντελώς από τα μάτια μας.

Δεν ξέρω αν πέρασαν δευτερόλεπτα ή αιώνες μέ-
χρι να καταλάβουμε τι είχε γίνει. Με το που συνήλθα-
με όμως τρέξαμε αλλοπαρμένες προς τα κει. Πέσα-
με πάνω στη γιγάντια σιδερόπορτα. Τη σπρώχναμε 
με όση δύναμη μας είχε απομείνει φωνάζοντας τα 
ονόματά τους. Χαμένος κόπος. Έπειτα από κάμπο-
ση ώρα η φωνή μας είχε πνιγεί μέσα στα αναφιλη-
τά και την τρομάρα. Πίσω από την πόρτα, τυλιγμέ-
νος στο σκοτάδι και την καταχνιά, μας περίμενε ένας 
άλλος κόσμος, αινιγματικός και απειλητικός. Στήσα-
με αυτί προσπαθώντας ν’ αφουγκραστούμε κάποιον 
ήχο, σημάδι ότι ζούσαν. Μα όλα έμοιαζαν χαμένα. Η 
τελευταία ελπίδα μας είχε αρχίσει να χάνεται, όταν 
ακούστηκε κάτι…

Ένας λεπτός επαναλαμβανόμενος ήχος ερχόταν 
από μακριά. Κράτησα την αναπνοή μου και με κλει-
στά μάτια προσπάθησα να συγκεντρωθώ. Να ’ταν 
άραγε τρίξιμο ξύλου, κάποιο ζώο ή μήπως ανθρώπι-
νη φωνή; Ο ήχος ξανακούστηκε, καθαρότερος αυτή 
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τη φορά. Έμοιαζε με… Λες να ήταν η ιδέα μου; Κι 
όμως, δεν έκανα λάθος. Σαν κλάμα νεογέννητου ήταν, 
που όλο δυνάμωνε. Πώς βρέθηκε ένα μωρό σ’ αυτή 
την ερημιά; Ποιο να ’ταν; Κι οι δικοί μου τι να ’χαν 
απογίνει; 

Ξύπνησα μούσκεμα στον ιδρώτα. Από τις γρίλιες 
του παραθύρου έμπαινε ένα αχνό γκρίζο φως, αδύ-
ναμο να γλυκάνει την παγωνιά της κάμαρας. Το ψη-
φιακό ρολόι στο κομοδίνο έδειχνε έξι. Σίγουρα η μη-
τέρα θα είχε φύγει για την εκπομπή της από τις 
πεντέμισι. Άντε τώρα να με ξαναπάρει ο ύπνος. Εγώ 
που δε χόρταινα το πρωινό χουζούρι τώρα ξυπνάω 
πιο νωρίς κι απ’ τον κόκορα της γιαγιάς Ευτυχίας 
στο χωριό στη Δράμα. Δράμα η κατάσταση, δηλα-
δή. Εδώ και τρεις τέσσερις μήνες ο ύπνος μου έχει 
γεμίσει εφιάλτες. Πετάγομαι αλαφιασμένη και μέχρι 
να ξημερώσει είναι το μάτι μου γαρίδα. Ώσπου να 
πάω στο σχολείο σκουντουφλάω σαν μεθυσμένη και 
μέσα στην τάξη μού ’ρχεται να κοιμηθώ πάνω στο 
θρανίο. Το απόγευμα, όταν αρχίζει το τρέξιμο με το 
πιάνο και τα φροντιστήρια, εγώ είμαι έτοιμη να πα-
ραδώσω το πνεύμα μου. Με τέτοιο μπλέξιμο πώς 
να μη φορτώνω κάθε τόσο τα μαθήματα στον κόκο-
ρα, αφού είναι πιο ξεκούραστος από μένα; Κι από 
πάνω να ’χω και τους γύρω μου να με πρήζουν με 
την γκρίνια και τις συμβουλές τους. 

«Μαργαρίτα, συγκεντρώσου!» η μαμά. 
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«Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο!» η για-
γιά Ευτυχία. 

«Φέτος έπεσαν πολύ οι επιδόσεις σου, Μαργαρί-
τα!» ο μπαμπάς. 

«Η Μαργαρίτα μας είναι σταθερή! Δέκα στο Δημο-
τικό, δέκα και στο Γυμνάσιο!» να συμπληρώνει κοροϊ-
δευτικά ο εξυπνάκιας ο αδελφούλης μου. 

Η μαμά είναι σίγουρη ότι φταίει η εφηβεία μου. 
Η γιαγιά λέει και ξαναλέει ότι φταίει το διαζύγιο και 
ο δεύτερος γάμος του μπαμπά μου. Εκείνος λέει ότι 
φταίει η μαμά, που με φορτώνει με άχρηστα φρο-
ντιστήρια αντί να κάθεται να με διαβάζει η ίδια. Επι-
μένει μάλιστα ότι καλύτερα θα ήταν να σταματήσω 
το πιάνο, που μου τρώει ώρες. Άλλο που δε θέλω, 
όμως, η μαμά φαίνεται πως θέλει να βγάλει τα μου-
σικά της απωθημένα πάνω μου. Έτσι, τη νύφη την 
πληρώνει η δεσποινίς Μιφασόλα, η δασκάλα του πιά-
νου. Με το απαίσιο παίξιμό μου κοντεύει να τα παί-
ξει. Τελικά, καθένας «παίζει» με το δικό του τρόπο.

Μόνο η Εύα, η κολλητή μου, ξέρει την αλήθεια. 
Μέχρι τώρα σ’ αυτή λέω τα πάντα, αν και κάποιες 
φορές μού τη σπάει η μανία της να τα παίρνει όλα 
από την αισιόδοξη ή και αστεία πλευρά τους. Σίγου-
ρα το κάνει για να μου δώσει κουράγιο, αλλά όταν εί-
μαι στις κακές μου αρπαζόμαστε. Ε, στο τέλος αγκα-
λιαζόμαστε και γελάμε με τα καμώματά μας. 

Τον Σεπτέμβριο –στην αρχή της φετινής χρονιάς, 
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14 ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜΟΥΡΙΚΗ

δηλαδή– της μίλησα για την κεραμίδα που έφαγα κα-
τακέφαλα. Η Σέρβα θα μου κάνει αδελφάκι. Η Άννα, 
που κουβαλήθηκε εδώ κι έγινε γυναίκα του μπαμπά 
μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω! Για την ώρα όμως 
λέω να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Τα μαρτύρια 
της μέρας αρχίζουν.
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Ένα πρωινό όλο νεύρα 

Δ εν έφτανε το κρύο δωμάτιο και το παγωμένο 
νερό του νιπτήρα, τώρα θα άρχιζε και το βάσα-
νο της βούρτσας. Μια ώρα μπροστά στον κα-

θρέφτη του μπάνιου προσπαθούσα να πιάσω τα 
μαλ λιά μου αλογοουρά. Είναι μέτρια στο μήκος, κα-
τσαρά κι ατίθασα και όλο και κάποια τούφα μού ξε-
φεύγει. Όταν επιτέλους τα κατάφερα θύμιζαν πε-
ρισσότερο ουρά λαγού παρά αλόγου. 

«Τζάμπα ο κόπος», μουρμούρισα κι έβγαλα το λα-
στιχάκι απογοητευμένη. «Τελικά θα τα αφήσω ελεύ-
θερα, για να μην κρυώνει το κεφάλι μου», είπα στο 
είδωλό μου, για να παρηγορηθώ για την τζίβα που 
διαθέτω αντί για μαλλιά.

Η Εύα λέει ότι προτιμάει τα μαλλιά μου από τα 
δικά της, που είναι ολόισια σαν χορδές. Μακάρι να 
εί χαν όλοι τα γούστα της. Ο Μιχάλης και η Ξένια, τα 
δίδυμα σπασικλάκια της τάξης μας, με κορόι δευαν 
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πάλι τις προάλλες. Δεν κοιτάνε τον εαυτό τους που 
είναι και τα δύο σαν θρεφτάρια από το καθισιό και 
την ακινησία. Στη γυμναστική κάνουν τις ασκήσεις 
σαν κοιμισμένα και στο διάλειμμα ή μένουν μέσα στην 
τάξη ή περπατάνε πάντα μαζί σαν υπνοβάτες. Κοι-
τάζουν συνέχεια τι κάνουν τα παιδιά της τάξης κι 
όλο χαχανίζουν σε βάρος μας λες κι αυτοί είναι άρι-
στοι σε όλα. Προχθές είδα τη σπασίκλα την ώρα που 
έσκυβε συνωμοτικά στο αυτί του αδελφούλη της. 
Από το πλάγιο βλέμμα που μου έριχνε, ψυλλιάστη-
κα αμέσως ότι κάτι του έλεγε για μένα. Έστησα με 
τρόπο αυτί κι έπιασα «… όχι Μαργαρίτα αλλά “Θά-
μνο” ή “Αφάνα”». Εκείνος δε χαχάνιζε ακριβώς, αλλά 
χαμογελούσε σαν ηλίθιος και με κάρφωνε με βλέμμα 
μπακαλιάρου. Ήταν φως φανάρι ότι έλεγαν για τα 
μαλλιά μου. Θα ήμουν κακιά, λοιπόν, αν τους έλεγα 
κι εγώ ότι με τέτοια μυαλά που έχουν θα ’πρεπε να 
τους λένε «Ξινή» αντί για Ξένια και «Χάλη» αντί για Μι-
χάλη; Καλά, τι μου ήρθε και πετάχτηκα από τα μαλ-
λιά μου στα σπασικλάκια; Ίσως επειδή έχουν κάτι 
κοινό: τρίχες, και μάλιστα κατσαρές!

Το ρολόι έδειχνε οκτώ παρά δέκα. Και μισή χτυ-
πάει το κουδούνι. Μόλις που προλάβαινα. Μια τε-
λευταία ματιά στον καθρέφτη. Ανφάς, προφίλ και… 
ουπς! Πώς δεν το είχα προσέξει τόση ώρα; Το κού-
τελό μου είχε γεμίσει με κάτι ψιλά κόκκινα σπυράκια. 
Μα ήταν ανάγκη να βγουν τώρα τα σιχαμένα; Άρπα-
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ξα φουρκισμένη τη σάκα μου κι έφυγα για το σχολείο 
βροντώντας πίσω μου την πόρτα. Ε, κάπου έπρεπε 
κι εγώ να ξεσπάσω. Καλά που δεν ήταν κανείς στο 
σπίτι. Η μαμά εννοώ, αφού μόνο οι δυο μας μένου-
με πια εδώ μέσα…
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Από τη στέκα στην εντατική!

Μ έχρι να φτάσω στο σχολείο είχα ξεπαγιάσει. 
Η Εύα με περίμενε μπροστά στην πόρτα ντυ-
μένη σαν φιγουρίνι, όπως πάντα. Μαύρη φόρ-

μα, ροζ μπουφάν και μια στέκα με ροζ γούνινες φου-
ντίτσες που σκέπαζαν τα αυτιά της. Τα δικά μου 
αυτιά είχαν ξυλιάσει τόσο που μ’ έτσουζαν. Δε φο-
ράω σχεδόν ποτέ σκούφο, γιατί με τέτοια μαλλιά που 
έχω φουσκώνει σαν μπαλόνι πάνω από το κεφάλι 
μου. Μια στέκα όμως σαν κι αυτή θα ήταν ό,τι πρέ-
πει. Θα μου πήγαινε άραγε; Ανταλλάξαμε τις καλη-
μέρες και τα καθιερωμένα μας φιλιά.

«Μη μου πεις ότι ήρθε ο μπαμπάς σου!»
Τίναξε φιλάρεσκα τα μακριά μαύρα μαλλιά της.
«Πού τέτοια τύχη; Είναι στην Κοπεγχάγη και κα-

θώς φαίνεται θ’ αργήσει μέχρι να ξεμπαρκάρει. Απλώς 
μας έστειλε δέμα. Πού να δεις, το σπίτι μας έχει γε-
μίσει δώρα!»
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Μακάρι κι ο δικός μου μπαμπάς να ήταν καπετά-
νιος κι ας τον περίμενα μήνες και μήνες, σκέφτηκα κι 
ένιωσα έναν κόμπο στο λαιμό μου.  

«Η στέκα σου είναι πραγματικά απίθανη», σχολία-
σα με ειλικρί νεια.

«Θέλεις να τη δοκιμάσεις;» ρώτησε αυθόρμητα κι 
ετοιμάστηκε να τη βγάλει.

Αν ήθελα λέει; Μόνο που η Εύα ξαφνικά άλλαξε 
γνώμη. Με κοίταξε αναποφάσιστη. 

«Άντε ντε! Βιδωμένη την έχεις στο κρανίο σου;»
«Άσε καλύτερα», έκανε μουδιασμένα.
«Μύγα σε τσίμπησε, παιδάκι μου;» 
«Συγγνώμη, βρε Μαργαρίτα μου, αλλά αν αυτά τα 

εξανθήματα δεν είναι ακμή, καταλαβαίνεις…»
Ζεματίστηκα.
«Οκέι», απάντησα ψυχρά και κατέβασα το κεφά-

λι, για να μη φαίνεται το μέτωπό μου.
Μάλλον δεν κατάλαβε την ψυχρολουσία μου, για-

τί το γύρισε πάλι στο ανέμελο στιλάκι της.
«Ε, όχι και να κρύβεσαι, βρε χαζό. Δεν είναι δα και 

τόσο χάλια. Πρέπει όμως να πας στο γιατρό. Αν τα 
αφήσεις, μπορεί να μείνουν σημάδια και να φαίνεσαι 
σαν βλ…ένη!»

Δεν έπιασα καλά την τελευταία λέξη της, αλλά 
έτσι και είπε αυτό που φαντάστηκα την έβαψε! 

«Βλαμμένη είπες; Πας καλά, ρε Εύα;»
Έβαλε τα γέλια.
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«Βλογιοκομμένη είπα, όχι βλαμμένη».
Ξαφνιάστηκα, δεν είχα ξανακούσει αυτή τη λέξη.
«Τι θα πει αυτό;»
Πήρε ύφος περισπούδαστο.
«Παιδάκι μου, δεν έχεις ακούσει για την ευλογιά;»
«Όχι, πειράζει; Εσύ δηλαδή τι έχεις ακούσει;»
«Είναι φοβερή αρρώστια. Να φανταστείς ότι ο άρ-

ρωστος γεμίζει με εξανθήματα και καμιά φορά τινάζει 
τα πέταλα. Στην καλύτερη περίπτωση θερα πεύεται, 
αλλά έχει για πάντα τις ουλές από τα εξαν θήματα. 
Γι’ αυτό λένε βλογιοκομμένους όσους έχουν τέτοια 
σημάδια».

Αυτή τη φορά κατάφερε να μου κάνει την καρ-
διά περιβόλι.

«Εύα, κόφ’ το. Ξεκινήσαμε από τη στέκα σου και 
με το πες πες κόντεψες να με στείλεις στην εντατι-
κή. Άντε τώρα, γιατί μου τη βάρεσε…»

Το πρόσωπό της συννέφιασε.
«Βρε Μαργαρίτα, πάψε να νευριάζεις με το τίπο-

τα! Φταίω εγώ που σου εξηγώ…»
Καλά που χτύπησε το κουδούνι, γιατί έτσι όπως 

είχα ξυπνήσει στραβά θα αρπαζόμασταν για τα κα-
λά χωρίς λόγο. Μπήκαμε στη γραμμή. Μια μαθήτρια 
άρχισε να λέει το «Πάτερ ημών», ενώ εγώ έλεγα και 
ξανάλεγα μέσα μου.

Θεούλη μου, καθάρισε το κούτελό μου από αυτά 
τα σιχαμένα σπυράκια, κάνε τον μπαμπά μου να μην 
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πάψει ποτέ να μ’ αγαπάει και καθυστέρησε όσο μπο-
ρείς τον πελαργό αυτής της καρακάξας!

Πάντως, για τα σπυράκια μου η Εύα τελικά είχε 
δίκιο. Πρέπει να με δει ένας δερματολόγος.
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Η ΚATEΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1951. Σπούδασε χημεία, 
στατιστική και οικονομία. Ασχολήθηκε 
ερασιτεχνικά με το θέατρο και 
παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής 
στην Ομάδα Τέχνης «Πάροδος» 
του Λάκη Κουρετζή. Εργάστηκε στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας επί 17 χρόνια 
ως Ε.Δ.Τ.Π., στις έδρες Γενικής Χημείας και 
Οινολογίας. Στο χώρο της λογοτεχνίας 
πρωτοεμφανίστηκε το 1984 με το έργο της 
Η ΜΙΚΡΗ ΡΙΡΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, που τιμήθηκε 
με έπαινο από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά. Συνεργάστηκε με την Ελληνική 
Ραδιοφωνία, την Tηλεόραση και το Υπουργείο 
Παιδείας. Από το 1992 εργάστηκε 
ως παραγωγός διάφορων ραδιοφωνικών 
εκπομπών με θέμα τη λογοτεχνία. Από τότε 
μέχρι σήμερα συνεχίζει με επιτυχία 
τη συγγραφική της δραστηριότητα. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 
τα βιβλία της για μικρότερα παιδιά Η ΜΙΚΡΗ 
ΡΙΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ’ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΛΜΗΡΗ, 
Η ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡ, 
ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΤΗ ΛΙΧΟΥΔΑΝΙΑ (σε συνεργασία με 
την Κυριακή Ζακχαίου) και ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΑΝΙΑ, καθώς και 
το εφηβικό μυθιστόρημα ΑΓΑΠΕΣ 
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συγγραφέως:
www.katerinamouriki.gr

Από 11 ετών

Η Μαργαρίτα ζει  
με τη μητέρα της,  

ενώ ο μεγαλύτερος  
αδελφός της με 
τον πατέρα τους, 
που έχει ξαναπαντρευτεί. 
Η θλίψη της για το  
χωρισμό των γονιών της  
μεγαλώνει όταν μαθαίνει  
ότι πρόκειται να αποκτήσει καινούργιο 
αδελφάκι. Ο φόβος μήπως αυτό το μωρό  
κλέψει την αγάπη του μπαμπά της 
για εκείνη τη βασανίζει εφιαλτικά. 
Κι ενώ νιώθει ότι στο παιχνίδι της αγάπης 
κινδυνεύει να χάσει πόντους, στα δέκατα 
τρίτα γενέθλιά της έρχονται τα πρώτα 
σκιρτήματα του έρωτα. 

Οι επιθυμίες, τα όνειρα, οι ανησυχίες 
ζυμώνονται μέσα σε μια βροχή από απρόβλεπτα 
γεγονότα και πλάθουν μια ιστορία που 
θα αγαπηθεί από κάθε νεαρή αναγνώστρια.
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