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Ο δρόμος με τις κερασιές ονομάστηκε έτσι επειδή στη μία πλευρά του βρίσκονταν τα 

σπίτια, στην άλλη το πάρκο κι ανάμεσά τους μια σειρά κερασιές. Στο νούμερο δεκαεπτά 

υπήρχε το μικρότερο σπίτι. Σίγουρα θα το παρατηρούσε όποιος περνούσε αποκεί, αφού 

χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα γερό χέρι βάψιμο. 

Όμως ο κύριος Μπανκς –που ζούσε εκεί– είχε πει στην κυρία Μπανκς ότι είτε θα απο-

κτούσαν ένα όμορφο σπίτι είτε τέσσερα παιδιά. Δεν μπορούσε να πληρώνει και για τα δύο! 

Έτσι, εκείνη προτίμησε να κάνει πρώτα την Τζέιν, έπειτα τον Μάικλ και τέλος τα δίδυμα, 

Τζον και Μπάρμπαρα, και να έρθουν να ζήσουν στο μικρό σπίτι στο νούμερο 
δεκαεπτά του δρόμου με τις κερασιές. 

Μαζί τους έμεναν ακόμη η κυρία Μπριλ η μαγείρισσα, η Έλεν η οικονόμος και ο Ρό-

μπερτσον που ασχολούνταν με τον κήπο, τα εργαλεία και άλλες τέτοιες δουλειές που ο 

κύριος Μπανκς έλεγε ότι μόνο λεφτά τού κόστιζαν και τίποτα άλλο. 

Έμενε, βέβαια, μαζί τους και η νταντά Κέιτι, αλλά μια μέρα εξαφανίστηκε χωρίς κου-

βέντες κι αποχαιρετισμούς. Έτσι η κυρία Μπανκς έπρεπε αμέσως να αρχίσει να ψάχνει για 

καινούρια γκουβερνάντα. 

— Βάλε μια αγγελία στην εφημερίδα, της πρότεινε ο κύριος Μπανκς, 

και οι νταντάδες θα κάνουν ουρά απ’ έξω.

Έπειτα, αναρωτήθηκε από πού φυσάει ο αέρας. Έβγαλε το κεφάλι του έξω από το πα-

ράθυρο και κοίταξε στη γωνία το μεγαλύτερο σπίτι του δρόμου με τις κερασιές, το σπίτι 

του ναύαρχου Μπουμ. Ήταν ακριβώς όπως ένα πλοίο! Υπήρχε μια σημαία στον κήπο και 

στη σκεπή ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα τηλεσκόπιου!

— Το τηλεσκόπιο του ναύαρχου δείχνει ανατολικό άνεμο, παρατήρησε και φόρεσε 

δύο παλτά πριν φύγει για τη δουλειά του στην τράπεζα.
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Η κυρία Μπανκς, ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να γράφει στις εφημερίδες για το θέμα της 

νταντάς, ενώ η Τζέιν και ο Μάικλ κοίταζαν από το παράθυρο κι αναρωτιόντουσαν πώς θα 

ήταν εκείνη που θα ερχόταν. Πάντως, δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους που είχε 

φύγει η νταντά Κέιτι, επειδή δεν τη συμπαθούσαν καθόλου. Όποια άλλη, λοιπόν, ερχόταν 

θα ήταν καλύτερη από αυτήν… αν όχι πολύ καλύτερη!

Και τότε την είδαν… Μια γυναικεία φιγούρα που με το ένα της χέρι κρατούσε μια ανοι-

χτή ομπρέλα και με το άλλο μια τσάντα. Μα τι περίεργο! Σαν να την έφερνε ο ανατολικός 

άνεμος. Σαν να τη σήκωνε ψηλά για να τη σπρώξει μέσα στον κήπο τους. 

Σαν να πετούσε! Και μετά προσγειώθηκε στην πόρτα της εισόδου και χτύπησε το κουδούνι. 

Τα παιδιά έτρεξαν κι είδαν την παράξενη επισκέπτρια να έχει ήδη κλείσει την ομπρέ-

λα της – που στο χερούλι της είχε ένα κεφάλι παπαγάλου! Μπήκε μέσα κι ακολούθησε 

τη μητέρα τους στο σαλόνι. Ήταν πολύ όμορφη! Με κάτασπρο δέρμα, γαλανά μάτια και 

γυαλιστερά μαύρα μαλλιά. 

«Σαν πορσελάνινη κούκλα!» σκέφτηκε η Τζέιν. 

Ήταν η Μαίρη Πόπινς, η καινούρια τους νταντά. Η Τζέιν και ο Μάικλ τη λάτρεψαν αμέ-

σως και την παρακαλούσαν να μην τους αφήσει ποτέ, μα εκείνη τους έλεγε πως θα μείνει 

μόνο μέχρι να αλλάξει ο άνεμος. 




