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Όταν η αδερφή του σβήνει  

το γράμμα Β από την αλφαβήτα  

στον μαυροπίνακα, ένα αγόρι 

προσπαθεί να λύσει το μυστήριο  

και να καταλάβει το γιατί. Δεν είναι 

εύκολο όμως να την ακολουθήσει. 

Διότι αυτή έχει αποφασίσει να σώσει 

τον πλανήτη, και θα ταξιδέψει μακριά 

για να το επιτύχει…

Μια τρυφερή οικολογική ιστορία  

από τη γνωστή περιβαλλοντολόγο  

και βραβευμένη με το Κρατικό Βραβείο 

συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη.
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Η αδερφή μου έσβησε ένα γράμμα από τον μαυροπίνακα  

στο δωμάτιό της. 

Μου είπε πως το γράμμα αυτό λέγεται Β. Είναι εκείνο που 

μοιάζει με χιονάνθρωπο που τσούγκρισε πάνω σε τοίχο. 

Είναι το δεύτερο γράμμα, μετά το Α.



Το Β δεν αρέσει ΚΑΘΟΛΟΥ στην αδερφή μου. 

«Δε θα έπρεπε να υπάρχει» λέει, καθώς φτιάχνει  

ένα σπιτάκι για πουλιά στον κήπο. Θέλει να βοηθήσουμε 

τα ζώα, γιατί χάνεται η άγρια φύση και δεν έχουν 

πού αλλού να πάνε. «Δεν υπάρχει άλλη, δεύτερη Γη» 

μουρμουρίζει. 



Η αδερφή μου τελευταία όλο σώζει τη Γη.

«Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις» 

λέει κι αναστενάζει. «Ούτε γράμματα 

δεν ξέρεις καλά καλά».

Και εγώ μένω να κοιτάζω το κενό 

στη θέση του Β στον πίνακα. 

Μα γιατί το έσβησε;
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