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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Ελίζα Βαβούρη



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΡΗ γεννήθηκε στην Αθή-
να. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών
και το Lοndon Montessori Centre. Έχει γρά-
ψει εκατόν πενήντα τέσσερα παιδικά βιβλία
(δικά της και διασκευές), οχτώ µυθιστορήµα-
τα για ενηλίκους και έχει µεταφράσει πάνω
από χίλια τριακόσια βιβλία παιδικής και εφη-
βικής λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά
βραβεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστι-
κή της δουλειά.

Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí
ôá âéâëßá ôçò ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΖΩΑΚΙ, ΕΓΩ ΕΙ-

ΜΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥ-

ΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ

ΓΥΑΛΙΑ, ΕΝΑ Α∆ΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ, H NTA-

NIEΛΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ,

Ο Α�-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ,

Η ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΕΝΑ

Α∆ΕΛΦΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΕΝΙΑ, καθώς και
τα βιβλία της για ενηλίκους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟ-

ΝΕΑΣ; ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ!, ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟ-

ΜΑΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ και ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ.



Στην Κάτια, το θαύµα που
µου χάρισε φέτος ο Α�-Βασίλης!





Θαλασσένια η γοργονοπριγκίπισ-
σα ζούσε σε ένα κρυστάλλινο πα-

λάτι στο βυθό της θάλασσας. Ήταν µια χα-
ρούµενη µικρή γοργόνα και της άρεσε να
ακούει ιστορίες για τον Α²-Βασίλη. Μα-
γευόταν µε κάθε λέξη της γιαγιάς Σένιας,
όταν παρέα µε τον Τζίτζι, το µικρό αδελφό
της, κάθονταν στην αγκαλιά της και τους
µιλούσε για τα ξωτικά και τους ταράνδους.

– Θα πάω κι εγώ στο Βόρειο Πόλο να δω
τον Α²-Βασίλη, έλεγε συνέχεια η Θαλασ-
σένια.

– Οι γοργόνες δεν µπορούν να ζήσουν
στην ξηρά, απαντούσε η γιαγιά της.



Νωρίς το απόγευµα, παραµονή
Πρωτοχρονιάς, η Θαλασσένια κολυ-
µπούσε βαριεστηµένα στη µεγάλη, φωτι-
σµένη πλατεία των γοργονανθρώπων, πα-
ρέα µε το φίλο της, τον Πριτς το ψαράκι. Η
πλατεία ήταν πληµµυρισµένη µε θαλασ-
σινά χριστουγεννιάτικα δέντρα, κεντηµένα
µε κοράλλια, πολύχρωµες γιρλάντες από
ανεµώνες της θάλασσας και ψάρια που
παρήγαν ηλεκτρικό ρεύµα. Είχαν ταξιδέ-
ψει από το µακρινό Αµαζόνιο και τον Πο-
ταµό Νείλο αµέσως µόλις τα φώναξε ο
θείος της Θαλασσένιας, ο βασιλιάς των
γοργονανθρώπων. Τα ηλεκτρικά χέλια,
τα γατόψαρα και τα σαλάχια στόλιζαν
µε το λαµπερό φως τους τα δέντρα κι
έψελναν τα κάλαντα. Η µικρή γοργόνα
όµως δε χαµογελούσε. Εκείνη ήθελε να
γνωρίσει τον Α²-Βασίλη.





Ξαφνικά το πήρε απόφαση.
– Θα πάω στο Βόρειο Πόλο, τώρα αµέ-

σως! δήλωσε στον Πριτς.
– Τρελάθηκες; έκανε εκείνος, αλλά η

Θαλασσένια δεν τον άκουσε.
Το ψαράκι έτρεξε να ειδοποιήσει τη φι-

λενάδα τους, την Μπλιµ Μπλοµ τη φάλαι-
να. Τη βρήκε στην κουζίνα του σπιτιού της
να φτιάχνει φαλαινοκουραµπιέδες για τα
Μπλιµπλοµάκια της. Όταν της είπε τι σκό-
πευε να κάνει η Θαλασσένια, η σοφή φά-
λαινα ταράχτηκε. Αλλά µέχρι να κάνει
µπάνιο και τα έξι άτακτα Μπλιµπλοµάκια
της, να τα τα�σει, να τα βάλει να κοιµηθούν
στις φαλαινοκουκέτες τους, να τους διαβά-
σει φαλαινοπαραµύθια και να τα φιλήσει
ένα ένα, πέρασε η ώρα.




