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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Ίρις Σαµαρτζή

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ΒΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΗ, υποψήφια για το διεθνές
Βραβείο Άντερσεν 2008, υπηρετεί την παιδική λο-
γοτεχνία από το 1974 κι έχει µέχρι τώρα στο ενερ-
γητικό της πάνω από σαράντα βιβλία για παιδιά
και δύο για ενηλίκους (Το παραµύθι των ψυχών
και Γυναίκα µπονσάι). Ανήκει στους συγγραφείς
που ανανέωσαν την ελληνική θεµατολογία της παι-
δικής και νεανικής λογοτεχνίας. Τα έργα της δια-
κρίνονται από το ρεαλιστικό στοιχείο και από µια
φεµινιστική διάθεση. Έχει βραβευτεί από τη Γυναι-
κεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο Ελληνι-
κού Παιδικού Βιβλίου, την Εταιρεία Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, το Υπουργείο Πολιτισµού, και έχει τιµη-
θεί µε το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας
καθώς και µε αναγραφή στο ∆ιεθνή Τιµητικό Πί-
νακα IBBY. Αποσπάσµατα βιβλίων της διδάσκο-
νται στα αναγνωστικά και τα ανθολόγια της πρω-
τοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης
το βιβλίο της ΤΟ ΚΟΥΝΙΣΤΟ ∆ΟΝΤΙ ΤΗΣ ΦΡΥΝΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της και τα έργα
της θα βρείτε στο προσωπικό της ιστολόγιο (blog):
http://voulamastori-paidika-vivlia.blogspot.com
Για απευθείας επικοινωνία µε τη συγγραφέα:
voula.mastori@gmail.com



Στον Λέανδρο και
στον Φαίδωνα
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Λέανδρος έστηνε παραμύθι: «Εσύ,
γιαγιά, είσαι η κακιά μάγισσα – στα

ψέματα λέμε», συμπλήρωσε γρήγορα βλέ-
ποντας μια σκιά στο βλέμμα της. «Εσύ, Φαί-
δων, είσαι ο αδελφός μου».

«Αφού είμαι αδελφός σου», θέλησε να
διορθώσει εκείνος.



Ο Λέανδρος, ως μεγαλύτερος,
υπομόνεψε –ήταν και η γιαγιά
μπροστά, βλέπεις–, έτσι, παρέ-
βλεψε τη διακοπή και απλώς
είπε κοφτά: «Ε, θα είσαι αδελ-
φός μου και στο παραμύθι! Λοι-
πόν, η μάγισσα θέλει να μας πιά-
σει. Εγώ βγαίνω μπροστά να σε προστατεύ-
σω και με το σπαθί μου της δίνω μια και τη
σκοτώνω! Στα ψέματα λέμε», συμπλήρωσε
πάλι γρήγορα, βλέποντας την ίδια σκιά να
ξανάρχεται στο βλέμμα της γιαγιάς.





«Θέλω κι εγώ να τη σκοτώσω!» γκρίνιαξε
ο Φαίδων.

«Εντάξει», συμφώνησε μεγαλόψυχα ο με-
γάλος αδελφός. «Αφού όμως πρώτα τη σκο-
τώσω εγώ».

Η γιαγιά κρυφογέλασε. Μετά αφέθηκε
στις οδηγίες του μεγαλύτερου εγγονού και
σε λίγα λεπτά βρισκόταν ως κακιά μάγισσα
ξαπλωμένη στη μέση του παιδικού δωματίου
«σκοτωμένη» κανονικά δύο φορές από δύο
«γενναίους ιππότες».

«Άνοιξε τώρα, γιαγιά, τα μάτια σου», της
είπε ο Λέανδρος και στρώθηκε δίπλα της.

Εκείνη δεν τα άνοιξε.
«Τώρα είσαι η γιαγιά μας πάλι», εξήγησε

και ο Φαίδων.
Όμως εκείνη πάλι δεν άνοιξε τα μάτια της.
Τα δυο αδέλφια αλληλοκοιτάχτηκαν ανή-

συχα.
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«Λες να τη σκοτώσαμε στ’ αλήθεια;» ψι-
θύρισε ο Φαίδων και έσκυψε να δει τα βλέ-
φαρά της. Όταν τρεμοπαίζουν, τους έλεγε η
γιαγιά, αυτός που τα έχει κλειστά το κάνει στα
ψέματα – ούτε κοιμάται ούτε τίποτα! Όμως
της γιαγιάς τα βλέφαρα εδώ δεν τρεμόπαιζαν
καθόλου! «Τώρα;» γύρισε και κοίταξε τον
Λέανδρο γεμάτος ενοχές.

Την ίδια στιγμή η γιαγιά πετάχτηκε πάνω
και σε ένα λεπτό είχαν βρεθεί να κυλιούνται
και οι τρεις τους στο πάτωμα με ζουλήγματα,
γαργαλητά, γέλια, χάδια και φιλιά.

«Γιαγιά, εσύ δεν είσαι γιαγιά», της είπε
ξαφνικά ο Λέανδρος.

«Ορίστε;» έκανε εκείνη με τη γνωστή σκιά
έτοιμη να σκεπάσει το βλέμμα της.

«Να, δεν είσαι ξεραμένη σαν γιαγιά…»
επανέλαβε και της ψηλάφησε το πρόσωπο,
που τώρα είχε φωτιστεί.




