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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Έχει 
μεταφραστεί

σε 25 γλώσσες

Η ΠΑΟΛΑ ΠΕΡΕΤΙ γεννήθηκε το 1986 
και μεγάλωσε στην επαρχία της Βερό-
να, όπου ζει μέχρι σήμερα. Διδάσκει 
ιταλικά σε παιδιά μεταναστών. Πριν 
από δεκαπέντε χρόνια διαγνώστηκε 
με τη νόσο του Στάργκαρντ,  η οποία 
προκαλεί την προοδευτική απώλεια 
όρασης και τελικά οδηγεί στην τύ-
φλωση. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρε-
θεί κάποια θεραπεία. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ 
είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το 
οποίο έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσ-
σες, ενώ ήταν υποψήφιο για το βρα-
βείο CILIP CARNEGIE MEDAL 2019 και 
την Τιμητική Λίστα IBBY 2020.
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Η Μαφάλντα είναι εννιά χρόνων, φο-
ράει χοντρά γυαλιά και ξέρει απ’ έξω κι 
ανακατωτά τον Αναρριχώμενο βαρόνο 
του Ίταλο Καλβίνο. Το σκάει από τους 
δασκάλους της και σκαρφαλώνει στην 
κερασιά στην είσοδο του σχολείου της 
μαζί με τον Ότιμο Τουρκαρέ, τον πιστό 
γάτο της που την ακολουθεί παντού. 
Πάνω σ’ αυτή την κερασιά ονειρεύεται 
να ζήσει κάποτε, όμως σε λίγους μήνες 
δε θα μπορεί πια να τη βλέπει γιατί τα 
μάτια της χάνουν το φως τους και σιγά 
σιγά, μέρα με τη μέρα, τυφλώνεται. Η 
ιδέα ότι θα μείνει για πάντα στο σκο-
τάδι την τρομάζει. Γι’ αυτόν τον λόγο 
κρατάει ένα ημερολόγιο, στο οποίο ση-
μειώνει όλα εκείνα τα πράγματα που 
δε θα μπορεί πια να κάνει, όπως το να 
μετράει τα αστέρια και να παίζει πο-
δόσφαιρο με τον Φιλίπο, τον νταή της 
τάξης που μιλάει μόνο σ’  εκείνη. Χάρη 
στη βοήθεια της οικογένειάς της και 
των φίλων της, η Μαφάλντα καταλα-
βαίνει πως υπάρχει κι άλλος τρόπος να 
βλέπει τα πράγματα. Μαθαίνει λοιπόν 
να μετράει την απόστασή της από την 
κερασιά έχοντας για συντροφιά της το 
άρωμα των λουλουδιών και αρχίζει να 
γράφει μια καινούρια λίστα. Μια λίστα 
με τα πράγματα που θεωρεί πολύτιμα 
και που μπορεί ακόμα να κάνει. 

Μια ιστορία που μας μαθαίνει  
να βλέπουμε αυτό που ακόμα  

δεν υπάρχει και να αγωνιζόμαστε 
για τα όνειρά μας.

Προσπαθώ να την εντοπίσω με τα μάτια 
μισό

κλε
ιστ

α

και επιτέλους να το το κόκκινο σημάδ
ι.

Μπορεί να είναι θαμπό, αλλά είναι ε
κεί.

Από 11 ετών
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Στην Άννα και στον Μάριο, 
τους υπέροχους αφηγητές, αναγνώστες, μάγειρες, 
κομμωτές, αυτοκινητιστές, στιλίστες, δασκάλους, 

ψυχολόγους, κωμικούς, παιδαγωγούς, φίλους, 
παππούδες.

Ή καλύτερα, στη μαμά και στον μπαμπά. 
Έχετε κάνει πολλά, και τα έχετε κάνει καλά. 

Πείτε το στα μωρά που ήσασταν, σας παρακαλώ.
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Εβδομήντα μέτρα
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Το σκοτάδι

Όλα τα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι.
Το σκοτάδι είναι ένα δωμάτιο χωρίς πόρτες και 

χωρίς παράθυρα, με κάτι τέρατα που σε αρπάζουν και 
σε καταβροχθίζουν αθόρυβα.

Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι το δικό μου σκοτά-
δι, αυτό που έχω μες στα μάτια μου.

Το σκοτάδι αυτό δεν το έχω βγάλει απ’ το μυαλό μου. 
Αν το έβγαζα από το μυαλό μου, η μαμά μου δε θα μου 
αγόραζε αυτά τα γλυκά με κρέμα σε σχήμα ροδάκινου 
και δε θα με άφηνε να τα τρώω πριν από το βραδινό φα-
γητό. Αν όλα ήταν μια χαρά, ο μπαμπάς μου δε θα κρυ-
βόταν στο μπάνιο όπως κάνει όποτε μας τηλεφωνεί η 
σπιτονοικοκυρά μας – κάθε φορά που μας παίρνει τη-
λέφωνο, πάντα κάτι κακό έχει να μας πει.

«Μην ανησυχείς», μου λέει η μαμά καθώς πλένει τα 
πιάτα μετά το βραδινό φαγητό. «Πήγαινε να παίξεις 
στο δωμάτιό σου και μη σκέφτεσαι τίποτα».
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Εγώ μένω για λίγη ώρα στην πόρτα της κουζίνας, 
προσπαθώντας με τη δύναμη της σκέψης μου να την 
αναγκάσω να γυρίσει προς το μέρος μου, αλλά δεν τα 
καταφέρνω ποτέ. Κι έτσι τώρα βρίσκομαι εδώ, στο δω-
μάτιό μου, να χαϊδεύω τον Ότιμο Τουρκαρέ, τον γκρι-
ζοκαφετή γάτο μου, που ’χει μια φούντα στο τέλος της 
ουράς του. Τον Ότιμο δεν το νοιάζει καθόλου αν θα τον 
σηκώσεις ψηλά, αν θα τον αναποδογυρίσεις στο χαλί ή 
αν θα τον πάρεις στο κυνήγι με το βουρτσάκι του μπά-
νιου. Γάτα είναι, λέει ο μπαμπάς, και οι γάτες είναι οπορ-
τουνίστριες. Ίσως αυτό σημαίνει ότι του αρέσει να ασχο-
λούμαστε μαζί του. Εμένα πάντως μου φτάνει να είναι 
δίπλα μου όταν έχω κάποιο πρόβλημα και νιώθω την 
ανάγκη να σφίξω κάτι ζεστό και χνουδωτό. Να, όπως 
τώρα καλή ώρα.

Το ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πηγαίνω 
τετάρτη δημοτικού, αλλά καταλαβαίνω τα πάντα. Το 
κορίτσι του ξάδελφού μου λέει ότι έχω το τρίτο μάτι. Η 
κοπέλα του είναι Ινδή κι έχει μια βούλα ζωγραφισμένη 
στη μέση του μετώπου της. Μου αρέσει που το σκέφτε-
ται αυτό, όμως εμένα θα μου έφτανε αν έβλεπα καλά με 
τα δύο μάτια που έχω ήδη.

Καμιά φορά, να, όπως τώρα για παράδειγμα, μου 
’ρχεται να βάλω τα κλάματα. Όποτε πάω να κλάψω, τα 
γυαλιά μου θαμπώνουν. Τα βγάζω γιατί τουλάχιστον 
έτσι στεγνώνουν και μου περνάει εκείνο το κόκκινο ση-
μάδι στη μύτη. Τα φοράω από την πρώτη δημοτικού. 
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Αυτά εδώ τα κίτρινα με τα στρασάκια τα αγοράσαμε 
πέρσι τον Δεκέμβριο και μου αρέσουν πολύ. Τα βάζω 
πάντα μπροστά στον καθρέφτη.

Χωρίς τα γυαλιά μου το μόνο που βλέπω είναι μια 
ομίχλη, όπως όταν κάνω μπάνιο με πολύ ζεστό νερό. Αυ-
τή την ομίχλη μου τη λένε Στάργκαρντ ή τουλάχιστον 
έτσι μου είπαν οι γονείς μου, που το άκουσαν στο νοσο-
κομείο. Το σμάρτφον του μπαμπά μου που έχει και 
ίντερνετ γράφει ότι ο κύριος Στάργκαρντ ήταν ένας Γερ-
μανός οφθαλμίατρος που έζησε πριν από εκατό χρόνια. 
Εκείνος ήταν που ανακάλυψε τι συμβαίνει μέσα στα μά-
τια μου. Κατάλαβε μάλιστα πως όποιος έχει αυτή την 
ομίχλη αρχίζει να βλέπει κάτι μαύρες σκιές μπροστά 
από τα πράγματα και τους ανθρώπους κι αυτές οι σκιές 
σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο μεγάλες, όλο και πιο γι-
γάντιες κι έτσι όποιος τις έχει πρέπει να πλησιάζει όλο 
και πιο κοντά στα πράγματα για να τα βλέπει καλύτε-
ρα. Το ίντερνετ λέει: Η ασθένεια αυτή πλήττει κατά προ-
σέγγιση έναν στους δέκα χιλιάδες ανθρώπους. Η μαμά 
μου ισχυρίζεται ότι ο Θεός έχει επιλέξει τους ξεχωρι-
στούς ανθρώπους, εγώ, όμως, δε νιώθω και πολύ τυχε-
ρή όποτε το σκέφτομαι.

© Paola Peretti, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



Πράγματα που θεωρώ πολύτιμα 
(και που δε θα μπορώ πια να κάνω)

Κοιτάζομαι στον καθρέφτη από τρία βήματα από-
σταση.

Η απόσταση αυτή, όμως, μειώνεται όλο και περισσό-
τερο. Πέρσι στεκόμουν στα πέντε βήματα. Μπροστά 
από τον καθρέφτη χαϊδεύω το κεφαλάκι του Ότιμο 
Τουρκαρέ και ισιώνω τα μαλλιά μου. Τώρα τελευταία, 
της μαμάς μου της αρέσει να μου φτιάχνει κοτσίδες και 
ποιος την ακούει αν τύχει και τις λύσω! Της αρέσουν τό-
σο πολύ που με αφήνει να κοιμάμαι έτσι. Ο μπαμπάς 
μου βγάζει το κεφάλι από την πόρτα του δωματίου μου 
και μου λέει να φορέσω τις πιτζάμες μου και να πλύνω 
τα δόντια μου. Εγώ του λέω ναι, αλλά μετά στέκομαι 
στο παράθυρο για κάμποση ώρα μέχρι να κάνω ό,τι μου 
έχει πει. Από το παράθυρο του δωματίου μου φαίνεται 
ένα μεγάλο κομμάτι μαύρου ουρανού. Μου αρέσει να 
κοιτάζω έξω κάτι βράδια του φθινοπώρου σαν το απο-
ψινό που δεν κάνει κρύο και το φεγγάρι και ο πολικός 
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αστέρας λάμπουν δυνατά. Η μαμά λέει ότι αυτά τα δύο 
είναι το φανάρι και το σπίρτο του Χριστού. Εμένα πά-
λι αυτό που με νοιάζει είναι να κοιτάζω αν πράγματι 
βρίσκονται στη θέση τους κάθε βράδυ.

Πριν κοιμηθώ, ο μπαμπάς μού διαβάζει πάντα μια 
ιστορία. Τώρα είμαστε στη μέση του Ρομπέν των δα-
σών, που με κάνει να βλέπω όνειρα γεμάτα δάση και 
βέλη. Κι ύστερα συνήθως έρχεται και η μαμά, που μου 
τακτοποιεί τις κοτσίδες πάνω στο μαξιλάρι, γύρω από 
το πρόσωπό μου, και μου λέει καληνύχτα με την ανάσα 
της να μυρίζει γρανίτα μέντα.

Απόψε, όμως, μπαίνουν και οι δύο μαζί και κάθονται 
στο κρεβάτι μου, ο ένας από τη μια μεριά κι ο άλλος από 
την άλλη. Μου λένε πως έχουν καταλάβει ότι βλέπω κά-
πως λιγότερο και γι’ αυτό αποφάσισαν να κάνω ορισμέ-
νες ειδικές εξετάσεις την επόμενη εβδομάδα. Δε μου 
αρέσει να λείπω από το σχολείο γιατί χάνω διάφορες 
σημαντικές πληροφορίες (πόσος καιρός χρειάστηκε να 
χτιστούν οι πυραμίδες;) και κουτσομπολιά (είναι αλή-
θεια ότι η Κιάρα και ο Τζανλούκα του Δ3 τα έφτιαξαν;). 
Μπροστά στους γονείς μου, όμως, δε λέω κουβέντα. Πε-
ριμένω να φύγουν και να σβήσουν το μεγάλο φως, ύστε-
ρα ανάβω το πορτατίφ στο κομοδίνο μου και πιάνω τις 
ράχες των βιβλίων που έχω πάνω από το κεφαλάρι του 
κρεβατιού μου, σ’ ένα ράφι. Παίρνω ένα τετράδιο που 
έχει μια φαγωμένη άκρη.

Το αφήνω πάνω στο μαξιλάρι μου. Στο εξώφυλλο 
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υπάρχει κολλημένη μια ετικέτα που λέει: Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ 
ΜΑΦΑΛΝΤΑ.

Αυτό το τετράδιο είναι το προσωπικό μου ημερολόγιο. 
Στην πρώτη σελίδα είναι γραμμένη μια ημερομηνία:

14 Σεπτεμβρίου

Ήταν πριν από τρία χρόνια και έντεκα μέρες ακρι-
βώς. Από κάτω γράφει:

Πράγματα που θεωρώ πολύτιμα
(και που δε θα μπορώ πια να κάνω)

Δεν είναι και τόσο μεγάλη λίστα. Για να ’μαι ειλικρι-
νής, τρεις σελίδες είναι όλες κι όλες. Στην αρχή της πρώ-
της γράφει:

Να μετράω όλα τα αστέρια που βγαίνουν τη νύχτα
Να οδηγάω υποβρύχιο
Να κάνω τα φωτεινά σινιάλα της καληνύχτας από 

το παράθυρο

Συναγερμός. Θαμπωμένα γυαλιά.
Η γιαγιά έμενε ακριβώς απέναντί μας, στο κόκκινο 

σπίτι με τα δαντελένια κουρτινάκια. Εκεί τώρα μένει 
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ένα ζευγάρι που δε χαιρετάει ποτέ κανέναν και που άλ-
λαξε όλα τα κουρτινάκια. Η γιαγιά ήταν η μαμά του μπα-
μπά, είχε μπούκλες σαν κι εκείνον κι εμένα, αλλά μόνο 
λευκές, και μου έκανε πάντα σινιάλο με τον φακό της 
πριν πέσει για ύπνο. Ένα αναβόσβημα σήμαινε «σε 
παίρνω τηλέφωνο». Δύο αναβοσβήματα, «καληνύχτα». 
Τρία αναβοσβήματα, «επίσης». Μόνο που αυτό γινό-
ταν παλιά, όταν ακόμα με έβλεπα στον καθρέφτη από 
εννιά βήματα απόσταση.

Τη δεύτερη σελίδα δεν την έχω δείξει σε κανέναν, ού-
τε καν στον Ότιμο Τουρκαρέ, γιατί είναι στ’ αλήθεια πο-
λύ μα πάρα πολύ μυστική, και γι’ αυτό την έχω γράψει 
σε κώδικα.

Στην τρίτη σελίδα γράφει:

Να παίζω μπάλα με τα αγόρια
Να βρίσκω διαδρομές στο πεζοδρόμιο γιατί, αν πέ-

σω, θα βουτήξω στη λάβα και θα πεθάνω
Να κάνω διαγωνισμό καλαθιών με χάρτινες μπάλες
Να σκαρφαλώνω στην κερασιά του σχολείου

Από την πρώτη μέρα του δημοτικού έχω ανεβεί ένα 
σωρό φορές στην κερασιά του σχολείου μου. Η κερα-
σιά αυτή είναι το δέντρο μου. Κανένα άλλο παιδί δεν 
μπορεί να σκαρφαλώσει τόσο ψηλά όσο εγώ. Όταν 
ήμουν μικρή χάιδευα τον κορμό του δέντρου μου, τον 
αγκάλιαζα… ήταν ο φίλος μου.
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Στην κερασιά του σχολείου μου βρήκα τον Ότιμο 
Τουρκαρέ. Ήταν κατατρομαγμένος και γκριζοκαφετής 
όπως τώρα, αλλά πιο άσχημος. Ήταν τόσο μικρός που 
τον έβαλα στην τσέπη της ποδιάς μου για να τον πάω 
στο σπίτι και μόνο όταν τον ακούμπησα στο τραπέζι της 
κουζίνας κατάλαβαν οι γονείς μου ότι αυτό το πράγμα 
ήταν ένα μικρό γατάκι. Δεν τον είχα βαφτίσει ακόμα 
Ότιμο Τουρκαρέ. Δεν είχε καν όνομα. Αφού πέρασε λί-
γος καιρός που τον είχα φέρει στο σπίτι και με ακολου-
θούσε παντού, ακόμη και στο σχολείο, ο μπαμπάς μού 
χάρισε το αγαπημένο του βιβλίο, τον Αναρριχώμενο βα-
ρόνο, και μου το διάβαζε τα βράδια, πριν με πάρει ο 
ύπνος. Κάπως έτσι, λοιπόν, γνώρισα τον Κόζιμο, ένα με-
γαλύτερό μου αγόρι, που ζούσε σε μια εποχή γεμάτη με 
ανθρώπους που φορούσαν περούκες και που ήθελαν να 
τον αναγκάσουν να κάνει βαρετά μαθήματα και να τρώει 
απαίσια φαγητά. Μαζί με τον Κόζιμο, γνώρισα κι ένα 
σκυλάκι που είχε δύο ονόματα και αποφασίσαμε ότι ο 
Ότιμο Τουρκαρέ είχε φάτσα τελείως Ότιμο Τουρκαρέ. 
Ο γάτος μας βέβαια δεν έχει δύο αφεντικά όπως ο σκύ-
λος της ιστορίας, που τον έλεγαν Ότιμο Μάσιμο όταν 
ήταν με τον Κόζιμο και Τουρκαρέ όποτε επέστρεφε στην 
άλλη αφεντικίνα του, τη Βιόλα.

Στο βιβλίο αυτό, ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο 
Κόζιμο. Μου αρέσει πολύ που πάει να ζήσει πάνω στα 
δέντρα και δεν ξανακατεβαίνει επειδή θέλει να είναι 
ελεύθερος. Εγώ δε θα είχα ποτέ το θάρρος να κάνω κά-

© Paola Peretti, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ 19

τι τέτοιο. Μια μέρα προσπάθησα να φτιάξω ένα σπιτά-
κι ανάμεσα στα κλαδιά της κερασιάς με χαρτί υγείας, 
αλλά έπιασε βροχή και οι τοίχοι έλιωσαν. Αυτό που μου 
άρεσε, όμως, να κάνω ήταν να παίρνω μαζί μου κάποιο 
κόμικ και να το διαβάζω καθισμένη σ’ ένα κλαδί. Τότε 
έβλεπα ακόμη καλούτσικα.

Από την πρώτη δημοτικού, κάθε χρόνο κάνω εξετά-
σεις στα μάτια μου με κάτι σταγόνες που καίνε. Οι για-
τροί μου όλο αυτό το ονομάζουν «ρουτίνα». Νομίζω, 
όμως, ότι οι ειδικές εξετάσεις που θα κάνω την επόμε-
νη εβδομάδα θα είναι κάπως διαφορετικές, γιατί το φω-
τάκι που έχω μέσα στα μάτια μου σβήνει πολύ γρήγο-
ρα. Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Μου το εξήγησε η 
οφθαλμίατρος, που δεν είναι Γερμανίδα όπως ο κύριος 
Στάργκαρντ και δεν έχει ανακαλύψει τίποτε απολύτως, 
αλλά μου δίνει πάντα ένα μολύβι με μια πολύχρωμη γό-
μα επάνω. Μου είπε ότι σε κάποιους ανθρώπους το φω-
τάκι αυτό σβήνει όταν γεράσουν και σε άλλους πιο νω-
ρίς. Εμένα θα σβήσει –και θα σβήσει τελείως– όσο εί-
μαι ακόμα μικρή.

Θα μείνω στο σκοτάδι, είπε.
Τώρα, όμως, δεν έχω καμιά διάθεση να τα σκέφτο-

μαι αυτά. Τώρα το μόνο που θέλω είναι να ονειρεύομαι 
τα δάση και τα βέλη του Ρομπέν των δασών. 

Κλείνω το ημερολόγιό μου και σβήνω το φως.

Κόζιμο, θα με βοηθήσεις;
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Εσύ, ναι, εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα και επι-
πλέον είσαι πολύ καλό παιδί. Το ξέρω γιατί στο βι-
βλίο διάβαζες ιστορίες στον ληστή αν κι εκείνος είχε 
κάνει ένα σωρό άσχημα πράγματα. Όσο σκέφτομαι 
ότι του τις διάβαζες πίσω από τα κάγκελα της φυλα-
κής μέχρι την ημέρα που τον καταδίκασαν σε θάνα-
το. Εμένα, όμως; Εμένα ποιος θα μου τις διαβάζει; 
Ποιος θα μου διαβάζει ιστορίες όταν είμαι στο σκο-
τάδι και η μαμά κι ο μπαμπάς είναι στη δουλειά τους;

Αν δεν μπορείς να με βοηθήσεις ούτε εσύ που κά-
νεις παρέα με τα δέντρα όπως κι εγώ, δε θα σου ξα-
ναμιλήσω. Ή μάλλον κάτι χειρότερο, δε θα σε σκε-
φτώ ποτέ ξανά. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να με 
βοηθήσεις, έστω και στα κρυφά, δε χρειάζεται να 
μου το πεις, αρκεί να τον βρεις. Διαφορετικά με τη 
σκέψη μου θα εξαφανίσω τα κλαδιά κάτω από τον 
ποπό σου και θα πέσεις στη λάβα με τους κροκόδει-
λους ή στο χώμα που για σένα είναι ακόμα χειρότε-
ρο αφού ορκίστηκες ότι δε θα κατεβείς ποτέ ξανά 
από τα δέντρα.

Η Εστέλα λέει πάντα ότι μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε μόνες μας, ότι δε χρειαζόμαστε τίποτε απολύ-
τως. Εγώ, όμως, αν θες να ξέρεις, χρειάζομαι κάτι. 
Μου το υπόσχεσαι, Κόζιμο; Θα με βοηθήσεις;
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Έχει 
μεταφραστεί

σε 25 γλώσσες

Η ΠΑΟΛΑ ΠΕΡΕΤΙ γεννήθηκε το 1986 
και μεγάλωσε στην επαρχία της Βερό-
να, όπου ζει μέχρι σήμερα. Διδάσκει 
ιταλικά σε παιδιά μεταναστών. Πριν 
από δεκαπέντε χρόνια διαγνώστηκε 
με τη νόσο του Στάργκαρντ,  η οποία 
προκαλεί την προοδευτική απώλεια 
όρασης και τελικά οδηγεί στην τύ-
φλωση. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρε-
θεί κάποια θεραπεία. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ 
είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το 
οποίο έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσ-
σες, ενώ ήταν υποψήφιο για το βρα-
βείο CILIP CARNEGIE MEDAL 2019 και 
την Τιμητική Λίστα IBBY 2020.
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βλέπω από μακριά (λίγο μακριά).

Η Μαφάλντα είναι εννιά χρόνων, φο-
ράει χοντρά γυαλιά και ξέρει απ’ έξω κι 
ανακατωτά τον Αναρριχώμενο βαρόνο 
του Ίταλο Καλβίνο. Το σκάει από τους 
δασκάλους της και σκαρφαλώνει στην 
κερασιά στην είσοδο του σχολείου της 
μαζί με τον Ότιμο Τουρκαρέ, τον πιστό 
γάτο της που την ακολουθεί παντού. 
Πάνω σ’ αυτή την κερασιά ονειρεύεται 
να ζήσει κάποτε, όμως σε λίγους μήνες 
δε θα μπορεί πια να τη βλέπει γιατί τα 
μάτια της χάνουν το φως τους και σιγά 
σιγά, μέρα με τη μέρα, τυφλώνεται. Η 
ιδέα ότι θα μείνει για πάντα στο σκο-
τάδι την τρομάζει. Γι’ αυτόν τον λόγο 
κρατάει ένα ημερολόγιο, στο οποίο ση-
μειώνει όλα εκείνα τα πράγματα που 
δε θα μπορεί πια να κάνει, όπως το να 
μετράει τα αστέρια και να παίζει πο-
δόσφαιρο με τον Φιλίπο, τον νταή της 
τάξης που μιλάει μόνο σ’  εκείνη. Χάρη 
στη βοήθεια της οικογένειάς της και 
των φίλων της, η Μαφάλντα καταλα-
βαίνει πως υπάρχει κι άλλος τρόπος να 
βλέπει τα πράγματα. Μαθαίνει λοιπόν 
να μετράει την απόστασή της από την 
κερασιά έχοντας για συντροφιά της το 
άρωμα των λουλουδιών και αρχίζει να 
γράφει μια καινούρια λίστα. Μια λίστα 
με τα πράγματα που θεωρεί πολύτιμα 
και που μπορεί ακόμα να κάνει. 

Μια ιστορία που μας μαθαίνει  
να βλέπουμε αυτό που ακόμα  

δεν υπάρχει και να αγωνιζόμαστε 
για τα όνειρά μας.

Προσπαθώ να την εντοπίσω με τα μάτια 
μισό

κλε
ιστ

α
και επιτέλους να το το κόκκινο σημάδ

ι.

Μπορεί να είναι θαμπό, αλλά είναι ε
κεί.

Από 11 ετών


