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Μια ιστορία δρόμου, αναζήτησης και μυστηρίου. Μια ιστορία  
για μια αλλόκοτη ή μάλλον για πολλές αλλόκοτες φιλίες,  

για το τι πραγματικά σημαίνει οικογένεια, για το τι σημαίνει  
να είσαι ο εαυτός σου – όπως κι αν είσαι. Για κρυμμένες  

έως και δύσκολες αλήθειες που πονάνε, αλλά και για εκείνες  
που κάνουν τη ζωή πραγματικά όμορφη· αλήθειες  
που απελευθερώνουν μονάχα αν τις εμπιστευτείς  

και τις ακολουθήσεις… ακόμα και με κλειστά μάτια.

«Μα τι συμβαίνει;» ψέλλισε τρέμο-
ντας παρόλο που προσπαθούσε να 
παραμείνει ψύχραιμη. 
«Μάλλον έχουν αρχίσει να μπαίνουν 
νερά στο κτίριο» είπε ο Ντόντο, κοι-
τάζοντας διερευνητικά το πάτωμα 
γύρω από τις γαλότσες του κι έπειτα 
τον υπόλοιπο χώρο. 
Η Λου τα χρειάστηκε. Χίλιες δυο σκέ-
ψεις πέρασαν από το μυαλό της, κι 
όλες κατέληγαν σε μία. Την ήδη γνω-
στή. Πώς θα τα κατάφερνε τώρα; 
Μόνη της; 
Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά ένιω-
σε ένα άγγιγμα στο χέρι της. Κι ύστε-
ρα μικρά δάχτυλα να προσπαθούν να 
πλεχτούν με τα δικά της.
«Έλα, μην ανησυχείς, πάμε, θα σε 
οδηγήσω εγώ». 
Η φωνή του Ντόντο ακούστηκε φοβε-
ρά αποφασιστική κι η Λουκία ένιωσε 
μια μεγάλη ανακούφιση, που την έκα-
νε και την ίδια ν’ απορήσει. Έγνεψε 
καταφατικά. Δεν είχε κι άλλη επιλογή. 
Κι έτσι, τσαλαβουτώντας μέσα στα 
νερά που πλέον είχαν φτάσει στους 
αστραγάλους της, αφέθηκε να ακο-
λουθεί τον εννιάχρονο Ντόντο, ανά-
μεσα σε πανικόβλητους ανθρώπους, 
φωνές, ακόμα και τσιρίδες, μέσα από 
τους γεμάτους νερά διαδρόμους.

«Δεν γράφει η Αγγελική, κεντάει 
βελονιά βελονιά».

ΑΛΚΗ ΖΈΗ

Η Αγγελική Δαρλάση γεννήθηκε και ζει στην 
Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρι-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του The Royal 
Central School of Speech and Drama. Διδάσκει 
δημιουργική γραφή και θέατρο. Για βιβλία κι 
έργα της έχει τιμηθεί με: Βραβείο του Κύκλου 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για Το αγόρι στο 
θεω ρείο, εκδόσεις Μεταίχμιο • Αναγραφή 
στον Διεθνή Τιμητικό κατάλογο της ΙΒΒΥ και 
Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου για Το παλιόπαιδο, εκδόσεις Πατάκη • 
Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου και White Raven από τη Διεθνή Βιβλιο-
θήκη Νεότητας του Μονάχου για το Τότε που 
κρύψαμε έναν άγγελο, εκδόσεις Πατάκη • 
Κρατικό Βραβείο Παιδικής-Νεανικής Λογοτε-
χνίας για το Ονειροφύλακες, εκδόσεις Πατά-
κη • Κρατικό Βραβείο Παιδικού θεατρικού έρ-
γου (2010 & 2018) • Έπαινο στον διαγωνισμό 
συγγραφής του ΚΘΒΕ • Βραβείο σε νέο θεα-
τρικό συγγραφέα ΓΓΝΓ.-Θέατρο του Νότου. 
Βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες 
ξένες γλώσσες και έχουν διασκευαστεί για το 
θέατρο. Θεατρικά της έργα έχουν παρουσια-
στεί σε Ελλάδα κι εξωτερικό, με πιο πρόσφατη 
τη συνεργασία της στη θεατρική παράσταση 
Die Neuen Todsünden (Τα νέα θανάσιμα αμαρ-
τήματα), συμπαραγωγή των Κρατικών Θεά-
τρων της Ουψάλας, της Καρλσρούης και του 
Εθνικού Θεάτρου του Λουξεμβούργου (2020).

ISBN: 978-618-03-3314-5
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Tη μέρα που ο Ντόντο συναντήθηκε με τη Λου στην 

αίθουσα αναμονής του μικρού επαρχιακού ιατρικού 

κέντρου, συνάντηση που έμελλε ν’ αποδειχτεί σημαντι-

κή και καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή και των δύο, ο 

καιρός είχε τις μαύρες του. Τις πολύ μαύρες του, αν θέ-

λουμε ν’ ακριβολογούμε…

Οι μαύρες του καιρού είχαν πάρει τη μορφή μιας ου-

ράνιας γιγαντιαίας ψυχρής λίμνης, η οποία, αφού είχε 

στρογγυλοκαθίσει πάνω από, θαρρείς, ολόκληρη την ήπει-

ρο, άρχισε να ξεχειλίζει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας τη 

μία καταστροφή μετά την άλλη. 

Στην Πορτογαλία, ο ποταμός Δούρος υπερχείλισε κι αμέ-

τρητες βάρκες ραμπέλο, βάρκες που κάποιοι αποκαλούσαν 

«θαλασσινά μουλάρια» –αφού για αιώνες ήταν εκείνες που 

μετέφεραν τα πολύτιμα βαρέλια τα γεμάτα με το φημισμέ-

νο κρασί πόρτο από την κοιλάδα του Δούρου στα κελάρια 

της Βίλα Νόβα ντε Γκάια–, ξεβράστηκαν στη στεριά. Δεν 

ήταν μάλιστα λίγοι οι κάτοικοι που έκπληκτοι είδαν βάρκες 
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να μπαίνουν ανενόχλητες στο καθιστικό τους από τυχόν 

ανοιχτές μπαλκονόπορτες, που μέσα στον χαλασμό είχαν 

αμελήσει ή δεν είχαν προλάβει να κλείσουν. Μέρες μετά το 

πέρασμα της καταιγίδας κι αφού τα νερά του ποταμού θα 

επανέρχονταν στη συνηθισμένη τους στάθμη, οι κάτοικοι 

όλης της περιοχής θα συνέχιζαν να βρίσκουν στα πιο απίθα-

να μέρη βαρέλια γεμάτα παλαιωμένο κρασί πόρτο, που 

κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ήταν από την εποχή της «Επανά-

στασης των μεθυσμένων» του 18ου αιώνα. Μπορεί γι’ αυτό 

να έβλεπες παντού ανθρώπους, σαν μεθυσμένους, να γε-

λάνε κλαίγοντας γοερά και τσουγκρίζοντας ποτήρια πάνω 

από τα ρημάδια που είχε αφήσει πίσω της η καταστροφή. 

Στην Ισπανία, η μανιασμένη καταιγίδα σφυροκοπούσε 

αμείλικτα για ώρες το παλάτι της Αλάμπρας, που όμως 

αντιστάθηκε γενναία, τιμώντας το αλλοτινό περήφανο 

μαυριτάνικο παρελθόν του. Αλλά δεν τα κατάφεραν το 

ίδιο καλά και οι πορτοκαλιές στους περίφημους πορτοκα-

λεώνες της Βαλένθια, κι έτσι εκατοντάδες χιλιάδες πορ-

τοκάλια αυτής της όψιμης ποικιλίας παρασύρθηκαν από 

τους ορμητικούς χειμάρρους που κατέληγαν στη θάλασσα. 

Μέρες μετά, ολόκληρη η περιοχή, όπως κι η θάλασσα της 

Μεσογείου θ’ ανέδιδαν αντί για ιώδιο μια μυρωδιά ξινι-

σμένου χυμού πορτοκαλιού. 

Στο Παρίσι, άνθρωποι φορτωμένοι με όσα πρόλαβαν 

βιαστικά να πάρουν έφευγαν ξεσπιτωμένοι σαν πρόσφυγες 
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από το νησάκι Ιλ ντε Φρανς συνοδεία αμέτρητων αρουραίων, 

που έβγαιναν αναστατωμένοι από τους ήδη πλημμυρισμέ-

νους υπονόμους, αφού ο Σηκουάνας φαινόταν ότι θα υπερ-

χείλιζε. Η έκπληξη και η απόγνωση στα πρόσωπά τους 

συναγωνίζονταν εκείνες των υπαλλήλων του Μουσείου του 

Λούβρου, που κουβαλώντας ο καθένας από κάποιο πολύτι-

μο έκθεμα και συνοδεία αστυνομικών αναζητούσαν ασφα-

λή κρυψώνα τόσο για τους ίδιους όσο και για τα εκθέματα 

που πλέον δε χωρούσαν στα ήδη υπάρχοντα καταφύγια. 

Στην Ιταλία, τα κανάλια της Βενετίας πλημμύρισαν και 

στην πλατεία του Αγίου Μάρκου τα τραπεζοκαθίσματα από 

τις παρακείμενες τρατορίες και καφέ επέπλεαν σαν πάπιες 

ανάμεσα στους τρομοκρατημένους τουρίστες που δεν είχαν 

προνοήσει να έχουν μαζί τους αναπνευστήρες. Ενώ στη 

Βερόνα το νερό παρέσυρε μέχρι και τους όρκους έρωτα που 

δίνουν στην αιωνιότητα ο Ρωμαίος κι η Ιουλιέτα στο φημι-

σμένο μπαλκόνι, που λίγο ακόμα να έβρεχε και θα κατέρ-

ρεε από τη σφοδρότητα της βροχόπτωσης… 

Κι εκείνη η ουράνια ψυχρή λίμνη συνέχιζε με την ίδια 

μανία, που έμοιαζε εκδικητική, να απλώνεται τόσο προς 

ανατολή όσο και προς δύση, προς βορρά αλλά και προς 

νότο… 

Όλα αυτά, φυσικά, δεν τα γνώριζαν ακόμη τότε ούτε 

η Λουκία ούτε ο Ντόντο… 

Αν και, για να πούμε όλη την αλήθεια, ο Ντόντο είχε 



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ14|

ακούσει την προηγούμενη ημέρα με ιδιαίτερα μεγάλη 

προσοχή τον συμπαθέστατο κύριο που έλεγε τον καιρό 

στην τηλεόραση. Εκείνος, λοιπόν, είχε προειδοποιήσει 

για σφοδρή κακοκαιρία και σε κάποιες περιοχές της δικής 

τους χώρας. Όμως σ’ εκείνη τη μικρή, γκρίζα κι αδιάφο-

ρη πόλη ελάχιστοι τον είχαν πάρει στα σοβαρά, μιλώντας 

για ένα ακόμα φιάσκο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 

κι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους και τις πλατείες με διάθε-

ση ν’ απολαύσουν την όμορφη καλοκαιρινή λιακάδα. 

Ο Ντόντο, αντίθετα, τον είχε λάβει πολύ σοβαρά υπό-

ψη του. Ως φανατικός των δελτίων καιρού, πίστευε ακλό-

νητα ότι ο συμπαθέστατος κύριος μετεωρολόγος σχεδόν 

ποτέ του δεν έκανε λάθος. Κι έτσι, αγνοώντας τις αρχικές 

διαμαρτυρίες της μητέρας του της Βιολέτας και στη συ-

νέχεια τη μεγάλη της έκπληξη, ανέβηκε στο πατάρι στε-

ρεώνοντας προσεκτικά τη σκάλα στον τοίχο για να κατε-

βάσει την κούτα με τα φθινοπωρινά παπούτσια. Έβγαλε 

από εκεί μέσα τις κατακίτρινες γαλότσες του και, πατώ-

ντας και πάλι ένα προς ένα αργά και σταθερά τα σκαλο-

πάτια της σκάλας, ξανανέβασε το κουτί με τα φθινοπωρι-

νά παπούτσια στο πατάρι. Τη σκάλα αμέλησε να τη βάλει 

στη θέση της, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξη της Βιο-

λέτας, που δεν το σχολίασε∙ ο Ντόντο είχε, μεταξύ άλλων 

θεμάτων, και ακροφοβία και ποτέ, μα ποτέ του δεν ανέ-

βαινε σε σκάλα. Της ήταν ηλίου φαεινότερον, λοιπόν, ότι 
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ήθελε πολύ, μα πάρα πολύ να φορέσει Ιούνη μήνα τις 

κίτρινες γαλότσες του – κι όταν ο Ντόντο έβαζε κάτι στον 

νου του, ήταν πολύ δύσκολο να του αλλάξεις γνώμη. Και 

φυσικά τις είχε φορέσει, όπως και το κίτρινο αδιάβροχό 

του – χωρίς η Βιολέτα, έκπληκτη ακόμη, να μπορέσει να 

πει κάτι όταν ο Ντόντο άνοιξε την πόρτα να βγει έξω.

«Αν αργήσω, μην ανησυχήσεις. Θα είναι μάλλον εξαι-

τίας της καταιγίδας» της είπε εκείνος, κλείνοντας την 

πόρτα πίσω του. Κι εξαιτίας του σχεδίου μου που ελπίζω 

να πάει όπως θα ήθελα, συμπλήρωσε νοερά, αλλά αυτό 

δεν το είπε. Κι η αλήθεια είναι ότι ο Ντόντο σπάνια έλεγε 

όλα όσα σκεφτόταν – κι ας πούμε ευτυχώς γι’ αυτό. Έτσι 

κι αλλιώς η Βιολέτα είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα κι 

αναρωτιόταν αν θα έπρεπε να εμποδίσει τον γιο της να 

φύγει ή τουλάχιστον να τον ρωτήσει τι εννοούσε με το 

«καταιγίδα». Όταν επιτέλους βγήκε στο μπροστινό μπαλ-

κόνι φωνάζοντάς του να γυρίσει πίσω στο σπίτι, ο Ντόντο 

είχε ήδη στρίψει στη γωνία του δρόμου και δεν μπορούσε 

να την ακούσει ή έτσι τουλάχιστον προσποιήθηκε. Η Βιο-

λέτα απέμεινε να κοιτάζει κάπως ανακουφισμένη τον 

καταγάλανο ουρανό. Όταν λίγο αργότερα άρχισαν να μα-

ζεύονται τα πρώτα γκρίζα, απειλητικά σύννεφα, ο Ντόντο 

βρισκόταν ήδη στο μικρό επαρχιακό ιατρικό κέντρο. 

* * *



Αγγελική Δαρλάση

Αγ
γε

λι
κή

 Δ
α

ρλ
ά

ση

Μια ιστορία δρόμου, αναζήτησης και μυστηρίου. Μια ιστορία  
για μια αλλόκοτη ή μάλλον για πολλές αλλόκοτες φιλίες,  

για το τι πραγματικά σημαίνει οικογένεια, για το τι σημαίνει  
να είσαι ο εαυτός σου – όπως κι αν είσαι. Για κρυμμένες  

έως και δύσκολες αλήθειες που πονάνε, αλλά και για εκείνες  
που κάνουν τη ζωή πραγματικά όμορφη· αλήθειες  
που απελευθερώνουν μονάχα αν τις εμπιστευτείς  

και τις ακολουθήσεις… ακόμα και με κλειστά μάτια.

«Μα τι συμβαίνει;» ψέλλισε τρέμο-
ντας παρόλο που προσπαθούσε να 
παραμείνει ψύχραιμη. 
«Μάλλον έχουν αρχίσει να μπαίνουν 
νερά στο κτίριο» είπε ο Ντόντο, κοι-
τάζοντας διερευνητικά το πάτωμα 
γύρω από τις γαλότσες του κι έπειτα 
τον υπόλοιπο χώρο. 
Η Λου τα χρειάστηκε. Χίλιες δυο σκέ-
ψεις πέρασαν από το μυαλό της, κι 
όλες κατέληγαν σε μία. Την ήδη γνω-
στή. Πώς θα τα κατάφερνε τώρα; 
Μόνη της; 
Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά ένιω-
σε ένα άγγιγμα στο χέρι της. Κι ύστε-
ρα μικρά δάχτυλα να προσπαθούν να 
πλεχτούν με τα δικά της.
«Έλα, μην ανησυχείς, πάμε, θα σε 
οδηγήσω εγώ». 
Η φωνή του Ντόντο ακούστηκε φοβε-
ρά αποφασιστική κι η Λουκία ένιωσε 
μια μεγάλη ανακούφιση, που την έκα-
νε και την ίδια ν’ απορήσει. Έγνεψε 
καταφατικά. Δεν είχε κι άλλη επιλογή. 
Κι έτσι, τσαλαβουτώντας μέσα στα 
νερά που πλέον είχαν φτάσει στους 
αστραγάλους της, αφέθηκε να ακο-
λουθεί τον εννιάχρονο Ντόντο, ανά-
μεσα σε πανικόβλητους ανθρώπους, 
φωνές, ακόμα και τσιρίδες, μέσα από 
τους γεμάτους νερά διαδρόμους.

«Δεν γράφει η Αγγελική, κεντάει 
βελονιά βελονιά».

ΑΛΚΗ ΖΈΗ

Η Αγγελική Δαρλάση γεννήθηκε και ζει στην 
Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρι-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του The Royal 
Central School of Speech and Drama. Διδάσκει 
δημιουργική γραφή και θέατρο. Για βιβλία κι 
έργα της έχει τιμηθεί με: Βραβείο του Κύκλου 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για Το αγόρι στο 
θεω ρείο, εκδόσεις Μεταίχμιο • Αναγραφή 
στον Διεθνή Τιμητικό κατάλογο της ΙΒΒΥ και 
Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου για Το παλιόπαιδο, εκδόσεις Πατάκη • 
Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου και White Raven από τη Διεθνή Βιβλιο-
θήκη Νεότητας του Μονάχου για το Τότε που 
κρύψαμε έναν άγγελο, εκδόσεις Πατάκη • 
Κρατικό Βραβείο Παιδικής-Νεανικής Λογοτε-
χνίας για το Ονειροφύλακες, εκδόσεις Πατά-
κη • Κρατικό Βραβείο Παιδικού θεατρικού έρ-
γου (2010 & 2018) • Έπαινο στον διαγωνισμό 
συγγραφής του ΚΘΒΕ • Βραβείο σε νέο θεα-
τρικό συγγραφέα ΓΓΝΓ.-Θέατρο του Νότου. 
Βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες 
ξένες γλώσσες και έχουν διασκευαστεί για το 
θέατρο. Θεατρικά της έργα έχουν παρουσια-
στεί σε Ελλάδα κι εξωτερικό, με πιο πρόσφατη 
τη συνεργασία της στη θεατρική παράσταση 
Die Neuen Todsünden (Τα νέα θανάσιμα αμαρ-
τήματα), συμπαραγωγή των Κρατικών Θεά-
τρων της Ουψάλας, της Καρλσρούης και του 
Εθνικού Θεάτρου του Λουξεμβούργου (2020).

ISBN: 978-618-03-3314-5
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Μετά το ατύχημα του καλύτερου φίλου της του Άλεξ, η δε-
κατετράχρονη Λου παραμένει με κλειστά μάτια, άγνωστο 
γιατί. Με κλειστά μάτια θα τη γνωρίσει κι ο εννιάχρονος 
Ντόντο, που φαίνεται ότι έχει ένα μυστικό σχέδιο τόσο για 
εκείνη όσο και για τον ίδιο. Κι όταν ο Ντόντο βάλει κάτι 
στο μυαλό του, είναι αδύνατον να του το βγάλεις όσο κι αν 
προσπαθήσεις…
Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ, η ιδιοκτήτρια ενός καφενείου 
συμπόνιας, μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ως παιδί είχε 
συναντήσει έναν άγγελο, ένας γέρος κι ο χήνος του είναι 
κάποιοι από τους μεγάλους που θα βοηθήσουν τα δυο παι-
διά στη λύση του μυστηρίου: ποιος πραγματικά ευθύνεται 
για το ατύχημα και την εξαφάνιση του Άλεξ;

Εικονογράφηση εξωφύλλου
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