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Εξοβελισμένη.  
Από τους ίδιους  
τους γονείς μου.

Το παλάτι πολύ στενό, 
το σύμπαν όμως άπειρο, 
λέει η μαμά. Τώρα θα έχεις τον 

ΔΙΚΟ ΣΟΥ πλανήτη, 
λέει η μαμά.

Ποπό, τρέλα. Αυτός θα  
'ναι ο πιο άθλιος και πιο  
βαρετός σβόλος στο σύμπαν.

Θα μπορούσε να 'ναι ένα 
χαλασμένο γιουβαρλάκι...

...ή παιχνίδι της Mattel. Ίσως η μαμά να 'χε 
παραδόξως τα κέφια  
της στη μοιρασιά.

Μέχρι κι ο χαζός ο ξάδελφός 
μου, το γλειφτρόνι, έχει  
πιο μεγάλο.

Εντάξει, θα μπορούσε φυσικά 
να 'ναι ΑΚΟΜΑ χειρότερα 
και ο πλανήτης ΑΚΟΜΑ 
μικρότερος. Σαν μπιζέλι.

Πλανήτης
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Α, να εκεί, 
έρχονται οι 
Περσείδες!

Σε  
τσά- 
κωσα!

Τώρα μένει μόνο να 
σε βάλω σε σταθερή 
τροχιά... και τότε θα  
'χω και σελήνη!

Λοιπόν: Βαρύτητα επί μάζα 
σελήνης προς ακτίνα σελήνης 
επί ύψος πτήσης, βγάζω την 
τετραγωνική ρίζα, υπολογίζω 
την επιτάχυνση, γωνία  
ρίψης... χμ... χμ...

Εδώ κυβερνάω εγώ! 
Πρέπει να πετύχει! Μικρή 

σελήνη, 
πέτα!

Ήθελες μάλλον να καταρ- 
γήσεις τη μοναρχία, έτσι;

ΑΟΥ!

ΓΚΝΤΟΥΠ
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Στον έναστρο ουρανό  
της Γης συνωστίζονται 
ζώα και μυθικά  
πλάσματα: Αετοί, 
Δελφίνια, Μονόκεροι, 
Κένταυροι...

Τι κακο- 
γουστιά!

Σύνθεση 8

Μεγάλο τετράγωνο

Σύνθεση 13

Μικρό  
τετράγωνο

Σημείο 4

Ευτυχώς, στον ΔΙΚΟ 
ΜΟΥ ουρανό υπάρχουν 
μόνο αφηρημένοι 
αστερισμοί!
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ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑ,  
ΣΑΣ ΜΙΣΩ!!!

ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑ, 
ΣΑΣ ΜΙΣΩ!!!

Η μοναχοκόρη σας 
έχει γενέθλια κι 
εσείς της κάνετε 
δώρο ένα ΣΚΟΥΛΗΚΙ!

Πολυσκώληκας 

Τι να σε κάνω εσένα τώρα; 
Να πάω για ψάρεμα;

Σχοινάκι  
γυμναστικής

Ιμάντας 
βαλίτσας

Κάλυμμα 
κεφαλής

Ταξίδια στον χωροχρόνο 
μέσω ανεξάρτητων 
σκουληκότρυπων

Ταξίδια στον χωροχρόνο;;; 
Οπουδήποτε; Και στο  
σπίτι μου;

Το παλάτι πολύ στενό,  
αλλά το σύμπαν άπειρο, 
όπως συνηθίζει να λέει  
η αξιότιμη μητέρ...

Οπουδήποτε, εκτός 
από εκεί. Αυστηρή 
εντολή των γονιών 
σας. 

Για οδηγίες συντήρησης ανατρέξτε στην πίσω σελίδα.

*Νέο πρόβλημα με τα απόβλητα στο διάστημα: οι πεταμένες συσκευασίες δώρων

Συγχαρητήρια! Έχετε επιλέξει έναν πολυσκώληκα του είδους Vermis multiplex - τον 
ελβετικό σουγιά των κατοικίδιων ζώων! Θα σας συνοδεύει πιστά σε όλες τις περιστάσεις 
της ζωής σας. Μερικές ενδεικτικές χρήσεις:

Εεεε, ορίστε, οι  
οδηγίες χρήσης  
μου, Υψηλοτάτη...

Γκλουπ

ΜΜίίρκορκο
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Αποκτάς ολοδικιά σου σκουληκότρυπα  
για ταξίδια στον χωροχρόνο - κι 
ύστερα πας σαν τη χελώνα!

 Υψηλοτάτη,  
κάνω ό,τι μπορώ!

Και μιας κι 
εδώ μετράει 
τι λέω εγώ, 
θα μπορούσα 
απλώς να σου 
απαγορέψω να 
'σαι λεπτός.

Δεν το κάνω, όμως, γιατί είμαι 
φιλεύσπλαχνη ηγεμονίδα εγώ!

Σας ευχαριστώ, 
Υψηλοτάτη, αν και  
δεν τ' αξίζω καθόλου 
αυτό εγώ, το σκουλήκι!

Μα, τι έχω πάθει; Τώρα τη γλείφω  
σαν γυμνοσάλιαγκας κι εγώ! 

Θες να πεις ότι 
είμαι χοντρή;;; Είμαι 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ κανονική!  
Εσύ παραείσαι λεπτός!

Αλλά, να, πώς να το πω· δημιουργώ τρύπες 
που ταιριάζουν στο ΔΙΚΟ ΜΟΥ σουλούπι.

Κι από  
πάνω είναι 
και θεόστενα 
εδώ μέσα.
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Τι εννοείτε όταν  
λέτε «τίποτα»; 
ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ;

Ούτε τέρατα του διαστήματος; Ούτε 
κάτοικοι ή τεχνουργήματα παρηκμασμένων 
πολιτισμών; Ζώα ή φυτά; Μήπως κρατήρες 
ή μικροί λόφοι ή έστω μεγάλες πέτρες;

Τίποτα.

ΓΙΑΤΙ 
υπάρχουν 
τότε 
Τουριστικές 
πληροφορίες;

Για να ενημερώνουμε 
τους τουρίστες ότι 
εδώ δεν υπάρχει 
ΤΙΠΟΤΑ. 

Κλείσαμε!Ρατ-ρατ

Ρατ
-ρατ

Πρακτικό: Τώρα 
σταματάω να 
ελπίζω και περνάω 
κατευθείαν στην 
απογοήτευση...

ΕΙ!

Απολύτως 
τίποτα.Ζζζζ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΝΝΕΑ
Τουριστικές πληροφορ

ίες
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ΑΑΑΑΑ!

ΓΚΑΠ ΓΚΑΠ

ΑΚ

ΚΡΡΡ
Ρ

ΚΡ

ΔΙΕΛΥΣΕΣ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΟΥ!

Μα... εγώ... 
Υψηλοτάτη...  
Η μάζα σας...

Πίεζε, πίεζε, πίεζε!!!

Μμμμ

Μμμ

Τώρα ξέρω  
τι κρατάει  
τον κόσμο  
μου ενωμένο!

Σαχλαμάρες! Σχοινάκι - 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ ιδέα ήταν!

Οχ, οχ, οχ! Άντε να  
βρω υπερκόλλα τώρα!

Γκλουπ

Φσο
υτ
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Ναι! «Το πιο 
λαμπρό αστέρι», 
καλό είναι. Όλοι  
θα το διαβάσουν.

Μόνο που 
στενοχωριέμαι  
που γράφει  
μόνο αυτό...

Φρου
Φρου

...κι είναι και  
μόνο δικό μου  
το λεύκωμα.

Τέλειωσα!

Με λένε:

Αυτή είμαι εγώΑυτή είμαι εγώ ::

Πού μένω:

Μου αρέσει πολύ να τρώω:

Το αγαπημένο μου ζώο:

Το αγαπημένο μου χρώμα:

Τα χόμπι μου:

Δεν μου αρέσει καθόλου:

Όταν θα μεγαλώσω, θα γίνω:

Για μένα είσαι:

πριγκίπισσα Πετρόνια
W857

μπριζόλες με λουκανικάκια
κουνελάκι-πειραματόζωο

χρυσό
μαθηματικά, έρευνα, ηγεμονία

ο ξαδερφός μου (το γλειφτρόνι!), οι  
μίνι πλανήτες, το ροζ γκλίτερ, η  
βουβωνική πανώλη από τον Αλτάιρ

βασίλισσα του σύμπαντος
το πιο λαμπρό αστέρι

α β

γ

 το Πυθαγόρειο θεώρημα
(το αγαπημένο μου θεώρημα   γεωμετρίας)
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Ενδιαφέρον! Τα πλάσματα 
στον γειτονικό πλανήτη 
αναπαράγονται με τις 
κεραίες τους!

Εεεε... Υψηλοτάτη... το θεωρείτε 
σωστό να τα παρακολουθείτε 
σε τόσο τρυφερές στιγμές; Δεν 
είναι κάπως ηδονοβλεπτικό 
αυτό; 

Όταν παρατηρείς 
άλλα είδη δεν είναι 
ηδονοβλεψία, αλλά 
επιστήμη!
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ΑΑΑ! ΟΧ!

Υψηλοτάτη, 
όταν με 
κοιτάτε 
ΕΤΣΙ...

... φοβάμαι!

Υψηλοτάτη, δείξτε  
λίγο οίκτο!!!

Χρρρρ

Οίκτο; 
Πού να 
τον βρω.

Σκύλο όμως βρήκα!

Γκχχχχ
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ΜΠΛΟΚ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝ ΙΑΣΜΠΛΟΚ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝ ΙΑΣ
Χαλάστε ακόμα περισσότερο τη διάθεση της πριγκίπισσας Πετρόνια: 

Φορέστε της όλα τα ρούχα που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΙΣΕΙ!
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Βάζο; Και το έχει 
φτιάξει η θεία σας; 
Εγώ δεν βλέπω 
κανένα βάζο.

Τουλάχιστον δεν 
βλέπει κανείς πόσο 
άσχημο είναι. Η 
θεία Προπανία είναι 
πολύ κακή στην 
αγγειοπλαστική.

Ακούγεται σαν 
κανονικό βάζο. 
Εντυπωσιακό.

Ένα ακόμα 
πλεονέκτημα:  
Όταν διαλύεται,  
δεν σου λείπει.

Όπα

Ένα αόρατο διακοσμητικό 
χώρου είναι, όμως, όντως 
πολύ... παράδοξο.

Φυσικά δεν το βλέπεις! 
Είναι φτιαγμένο από 
σκοτεινή ύλη. Είναι 
αόρατο και δρα στο 
περιβάλλον μόνο με  
τη βαρύτητά του.

Κλινγκ

Κλινγκ
ταλαντεύεται

Κλ
ιν
γκ
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Αν ήμουν αγόρι, το σύμπαν 
θα θεωρούσε ότι...

δεν είμαι αρχομανής, αλλά ότι έχω επιβάλλον,

δεν είμαι αναίσθητη,  
αλλά ότι έχω λογική,

δεν είμαι ανάγωγη,  
αλλά ότι έχω αυτοπεποίθηση,

δεν είμαι μικρομέγαλη,  
aλλά ότι έχω μορφωθεί!

Θα μπορούσα άραγε 
να ρίξω επιτέλους 
μια μπουνιά στον 
ξάδερφό μου;

Τότε ας παραμείνω 
κι εγώ κορίτσι.

Χμ, μάλλον όχι.

ΜΠ
ΟΥ

Μ

ΜΠ
ΟΥ

Μ
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ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ! Πίσω σας! 
Άγριο κυνηγητό!

Φοράτε... φοράτε 
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ; 
Μα, γιατί το 
κάνετε αυτό;!;

Για να μην 
αναγκάζομαι  
ν' ακούω αυτή 
τη σιωπή.

Αχ, ε, τίποτα 
ιδιαίτερο...

Γιατί, τι 
έγινε;

Ναι;

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Επιτέλους  
λίγη δράση εδώ πέρα!

ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ! ΓΡΗΓΟΡΑ!    
 ΜΑ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ!

Πλοπ

Το
κ

τοκ
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Καθαρίζεις, 
βρομίζει, 
καθαρίζεις, 
βρομίζει, 
καθαρίζεις...

Αισθάνομαι σαν τον Σίσυφο, που 
μέρα έμπαινε μέρα έβγαινε αυτός 
έπρεπε να σπρώχνει έναν βράχο 
στην κορυφή του βουνού.

Σύμφωνα με τον Αλμπέρ Καμύ, θα πρέπει να τον φανταστούμε ευτυχισμένο, 
εφόσον αυτός ο επίμονος παραλογισμός είναι η αυτοπραγμάτωσή του.

Αυτό σίγουρα δεν θα 
περνούσε απ' το μυαλό του 
Καμύ, αν ο Σίσυφος έπρεπε 
να καθαρίζει τον βράχο 
αντί να τον σπρώχνει.

ζ ζ ζ

ζ ζ ζ
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