


TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί
ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζαxρη

ΕΞΩΦΥΛΛΟ — ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ – ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ

ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.

© Ρένα Ρώσση-Ζαxρη, 2013

© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013

ÉSBN 978-960-496-835-0

Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύε-
ται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση
και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσία-
ση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου
ή µέρους του έργου.

ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.

¸äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str.

144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé÷Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str.

106 79 ÁèÞíá 106 79 Áthens, Greece

Ôçë.: 2102804800 Tel.: 2102804800

Telefax: 2102819550 Telefax: 2102819550

www.psichogios.gr www.psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr



ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ�ΡΗ γεννήθηκε στην Αθή-
να. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών
και το Lοndon Montessori Centre. Έχει γρά-
ψει εκατόν πενήντα έξι παιδικά βιβλία (δικά
της και διασκευές), εννέα µυθιστορήµατα για
ενηλίκους και έχει µεταφράσει πάνω από χίλια
τριακόσια βιβλία παιδικής και εφηβικής λο-
γοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία για
τα βιβλία της και τη µεταφραστική της δουλειά.

Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöï-
ñïýí ôá âéâëßá ôçò ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΖΩΑΚΙ,

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ

ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ

ΦΟΡΟΥΣΕ ΓΥΑΛΙΑ, ΕΝΑ Α∆ΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΑ-

ΚΙ, H NTANIEΛΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ, Ο Α�-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕ-

ΝΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ, Η ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙ-

ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΕΝΑ Α∆ΕΛΦΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑ-

ΛΑΣΣΕΝΙΑ, Ο Α�-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡ-

ΓΟΝΑ, ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΗ, καθώς και τα βιβλία
της για ενηλίκους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΑΣ; ΠΑ-

ΝΕΥΚΟΛΟ!, ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙ, ΚΟΚ-

ΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ και ΑΡΩΜΑ

ΒΑΝΙΛΙΑΣ.



Σε όλα τα «διαφορετικά» ζωάκια…





OMπουμτριαλαλί με το κόκκινο λειρί
ήταν πολύ στενοχωρημένος. Γιατί

δεν ήξερε τι ζωάκι ήταν.
Έμοιαζε με στρουθοκάμηλο. Έμοιαζε

με πουλί δεινόσαυρο. Ακόμα και με πα-
γόνι έμοιαζε. Και με κόκορα. Και με κα-
μηλοπάρδαλη. Και με ζέβρα. Και με κα-
ναρίνι.



Τα ψηλά αδύνατα πόδια του με τα δύο
γαμψά νύχια σχημάτιζαν ροζ ρίγες. Ο ψη-
λός αδύνατος λαιμός του, που δεν ήξερε
αν ήταν λαιμός στρουθοκαμήλου ή κα-
μηλοπάρδαλης, κατέληγε σε ένα μεγάλο
φωτεινό μπλε κεφάλι με ένα μεγάλο κα-
τακίτρινο ράμφος κι ένα λοφίο. Κι άνοιγε
και την ουρά του για να σχηματίσει μια
εντυπωσιακή βεντάλια, με πράσινα, κίτρι-
να, μπλε, πορτοκαλιά και κόκκινα φτερά.
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Υπάρχει στρουθοπαγοδεινοκοκαμηλο-
ζεβροκαναρινοζώο; Δεν υπάρχει! Κι αν
υπήρχε ένα και μοναδικό τέτοιο ζώο, σί-
γουρα ήταν ο Mπουμτριαλαλί ή, απλά, ο
Μπουμ.



Έτσι στα καλά καθούμενα είχε βγει
μια μέρα μοναχός του από ένα μεγάλο
αυγό, κάπου στη μέση του πουθενά.
Ο καημενούλης σηκώθηκε, τεντώθη-
κε κι άρχισε να ψάχνει τους γονείς του.
Έψαξε σε αγροκτήματα, ανάμεσα στα κο-
κόρια και στα παγόνια.



Έψαξε στη ζούγκλα ανάμεσα στις κα-
μηλοπαρδάλεις και στις ζέβρες.Έψαξε και
σε κλουβιά με καναρίνια. Για τους δεινό-
σαυρους δεν έψαξε, γιατί δεν ήξερε πού
ζούσαν. Όπου και να πήγαινε, όμως, τον
κορόιδευαν και τον περιγελούσαν.



– Σαν μπουμπουνητό που περπατάει εί-
σαι! του νιαούρισε μια μέρα ένας κεραμι-
δόγατος.

– Καλέ, τι λες; Μοιάζει ίδιος Μπουμτρια-
λαλί με κόκκινο λειρί, ξεκαρδίστηκε στα
γέλια ένας άλλος γάτος.

Της Άγκυρας, αυτή τη φορά.
Κι από εκείνη τη μέρα ονόμασε τον εαυ-

τό του Mπουμτριαλαλί. Κάτι θα ήξεραν οι
γάτοι, έτσι δεν είναι;






