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Επιστροφή στο σχολείο

«Τέσσερις εβδομάδες διακοπές!» είπε η Πατ Ο’Σάλιβαν 
κι ανακάθισε στο κρεβάτι της το πρώτο πρωινό των πα-
σχαλινών διακοπών. «Πόσο τέλεια! Ελπίζω μόνο να είναι 
καλός ο καιρός!».

Η δίδυμη αδελφή της, η Ίζαμπελ, χασμουρήθηκε κι 
άλλαξε πλευρό. «Τι καλά που τώρα δεν πρέπει να ση-
κωνόμαστε με το που χτυπά το κουδούνι του σχολείου» 
είπε νυσταγμένα. «Εγώ θα κοιμηθώ λιγάκι ακόμη».

«Εγώ πάλι θα σηκωθώ!» είπε η Πατ και πήδηξε από 
το κρεβάτι της. «Αχ, Ίζαμπελ, είναι τέλεια μέρα! Άντε, 
σήκω να βγούμε έξω!».

Μα η Ίζαμπελ είχε ήδη κοιμηθεί ξανά. Η Πατ ντύθηκε 
και κατέβηκε τη σκάλα. Ήταν τόσο χαρούμενη κι ενθουσι-
ασμένη. Η πρώτη μέρα των διακοπών τους ήταν μεγάλη 
υπόθεση! Καθετί στο σπίτι τους της φαινόταν καινούριο, 
εντυπωσιακό κι αγαπησιάρικο. Ακόμα και οι κότες στην 
αυλή λες και κακάριζαν για να τις καλωσορίσουν.
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«Καλό το σχολείο» σκεφτόταν η Πατ «μα οι διακοπές 
είναι ακόμα καλύτερες! Α, να, που άνοιξε κιόλας ο πρώ-
τος νάρκισσος! Να και τα σκυλάκια! Έχουν ακριβώς το 
ίδιο χρώμα με τον απριλιάτικο ουρανό!»

Η καθεμιά από τις δίδυμες πέρασε με τον δικό της 
τρόπο την πρώτη εκείνη μέρα των διακοπών. Η Ίζαμπελ 
τεμπέλιασε ευτυχισμένη, ενώ η Πατ έτρεχε αποδώ κι 
αποκεί για να δει αν όλα βρίσκονταν στις θέσεις τους. Η 
μαμά τους γελούσε βλέποντας πόσο διαφορετικά απο-
λάμβαναν οι δυο τους τις διακοπές τους.

«Μοιάζετε σαν δυο σταγόνες νερό» τους έλεγε «κι 
όμως φέρεστε τόσο αλλιώτικα η καθεμιά. Ελπίζω μόνο 
να συνεχίσει να έχει καλό καιρό. Να πάρετε και λίγο 
χρωματάκι από τον ήλιο! Αχ, οι τέσσερις εβδομάδες θα 
περάσουν χωρίς να το καταλάβετε, γι’ αυτό χαρείτε τις 
όσο μπορείτε!»

«Τέσσερις εβδομάδες είναι πολύς καιρός!» είπε η 
Πατ. «Ολόκληρη αιωνιότητα!»

Και μπορεί στην αρχή οι τέσσερις εβδομάδες όντως 
να τους φαινόταν πως θα διαρκούσαν μια αιωνιότητα, 
όμως οι πρώτες μέρες έφυγαν γρήγορα και οι επόμε-
νες κύλησαν ακόμα πιο γρήγορα. Τα κορίτσια απόρησαν 
πότε πέρασε η πρώτη εβδομάδα κι ύστερα η δεύτερη…

«Θα έρθει να μείνει σε μας μερικές μέρες η Άλισον, 
έτσι δεν είναι, μαμά;» ρώτησε η Πατ. «Πότε; Αυτή την 
εβδομάδα;»

«Ναι, την Πέμπτη» απάντησε εκείνη. «Η θεία σας μου 
έλεγε προχθές στο τηλέφωνο ότι το τρίμηνο που πέρα-
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σε στο Σεν Κλερ έκανε καλό στον ατίθασο χαρακτήρα 
της».

«Δίκιο είχε η θεία» είπε η Ίζαμπελ, ενώ σκεφτόταν 
τα πειράγματα που είχε δεχτεί η ξαδέρφη τους στο 
Σεν Κλερ το προηγούμενο τρίμηνο. «Η Άλισον πήρε ένα 
σωρό μαθήματα, όπως άλλωστε κι εμείς όταν πρωτο-
πήγαμε στο Σεν Κλερ. Τώρα, όμως, χαίρομαι που μας 
έστειλες εκεί, μαμά. Είναι τέλεια! Ανυπομονώ να επι-
στρέψουμε!»

«Άλλες δυο εβδομάδες έμειναν» συμπλήρωσε η Πατ. 
«Δε θα ήταν άσχημα, θαρρώ, αν ξαναπαίζαμε λίγο τένις. 
Ποιος ξέρει… ίσως τώρα με την καλοκαιρία να παίξουμε 
μερικά σετ στο Σεν Κλερ. Στο Ρέντρουφ, το παλιό μας 
σχολείο, εμείς οι δυο ήμαστε αρχηγοί της ομάδας του 
τένις. Φαντάζομαι, όμως, πως το επίπεδο στο Σεν Κλερ 
θα είναι πιο υψηλό…»

«Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να εξασκηθούμε» είπε πρό-
θυμα η Ίζαμπελ. «Ας στήσουμε το δίχτυ μας».

Μα η μητέρα τους κούνησε το κεφάλι αρνητικά και 
είπε: «Απριλιάτικα; Όχι βέβαια! Θα χαλάσετε το γκαζόν 
μας. Τηλεφωνήστε καλύτερα στην Κέιτι Τζόνσον –αν 
μπορεί κι εκείνη– να παίξετε ένα-δυο διπλά παιχνίδια 
εκεί. Αυτοί έχουν κανονικό γήπεδο τένις…».

Αυτή η μανία που έπιασε την Ίζαμπελ να παίξουν τέ-
νις έφταιγε και κατέστρεψε τις υπόλοιπες μέρες των 
διακοπών τους. Εκείνη την ημέρα είχαν πάει στην Κέιτι, 
η οποία κάλεσε άλλο ένα κορίτσι, τη Βίνι Έλις, για να γί-
νουν τέσσερις και να παίξουν ένα διπλό. Η Βίνι, όμως, 
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έπαιζε σαν κοιμισμένη. Η Κέιτι το πρόσεξε κι όταν κά-
ποια στιγμή έμεινε μοναχή με τις δίδυμες, τους ζήτησε 
συγγνώμη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι της συμβαίνει» είπε. 
«Συνήθως παίζει πολύ καλά, μα σήμερα στέλνει διαρ-
κώς την μπάλα στα δίχτυα. Είπε, βέβαια, πως δεν ένιω-
θε καλά. Πονούσε το κεφάλι της».

Και ήταν αλήθεια. Το ίδιο εκείνο βράδυ η Βίνι κρεβα-
τώθηκε με μαγουλάδες. Η μαμά της τηλεφώνησε αμέ-
σως στην κυρία Τζόνσον.

«Λυπάμαι πολύ» είπε «αλλά η Βίνι έχει μαγουλάδες. Η 
Κέιτι τις έχει περάσει;»

«Ευτυχώς, ναι» απάντησε εκείνη. «Δεν ξέρω, όμως, 
για τα άλλα κορίτσια, τις δίδυμες των Ο’Σάλιβαν, που 
ήταν σήμερα εδώ κι έπαιξαν όλες μαζί τένις. Πρέπει να 
τους τηλεφωνήσω!»

Το τηλέφωνο χτύπησε το ίδιο βράδυ, ενώ οι δίδυμες 
έτρωγαν το βραδινό τους. Απάντησε η μαμά τους κι όταν 
επέστρεψε στο τραπέζι, φαινόταν κάπως ανήσυχη.

«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ο κύριος Ο’Σάλιβαν, βλέπο-
ντας το ύφος της.

«Ήταν η κυρία Τζόνσον. Σήμερα η Πατ κι η Ίζαμπελ εί-
χαν πάει στο σπίτι τους για να παίξουν τένις. Η τέταρτη 
της παρέας, γυρίζοντας σπίτι της, ανέβασε πυρετό και η 
διάγνωση του γιατρού ήταν μαγουλάδες. Ουφ… οι δικές 
μας δεν τις έχουν περάσει».

«Αχ, μαμά, ούτε που την πλησιάσαμε» διαμαρτυρήθη-
κε η Πατ. «Αποκλείεται να έχουμε κολλήσει. Θα το δεις».
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«Το εύχομαι» αναστέναξε εκείνη. «Μα προς το παρόν 
πρέπει να μείνετε σε καραντίνα. Φοβάμαι πως δε θα 
πάτε στο σχολείο αμέσως μετά τις διακοπές».

Τα κορίτσια την κοίταξαν μ’ απογοήτευση.
«Αχ, μαμά. Πρέπει να πάμε σχολείο. Όταν ανοίγουμε 

μετά από διακοπές, είναι πάντα το καλύτερο κομμάτι! 
Γιατί να μην πάμε; Γιατί;»

«Για την ώρα δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. 
Πρέπει να μιλήσω με τον παιδίατρο και να τον ρωτή-
σω πόσες μέρες πρέπει να περάσουν για να βγείτε έξω 
άφοβα».

Την επόμενη κιόλας ημέρα η κυρία Ο’Σάλιβαν μίλη-
σε με τον γιατρό κι εκείνος είπε πως δεν επιτρεπόταν 
να ξαναπάνε στο σχολείο πριν περάσουν τουλάχιστον 
δέκα μέρες. Όταν το έμαθαν οι δίδυμες, απογοητεύτη-
καν. Σχεδόν έβαλαν τα κλάματα.

«Όποιος δει το ύφος σας» τις πείραξε ο πατέρας 
τους «θα νομίζει πως σας αρέσει το σχολείο. Ενώ εγώ 
πίστευα πως θα χαιρόσασταν για την καλή σας τύχη: μια 
εβδομάδα διακοπών ακόμη!».

«Όχι όταν όλες οι άλλες θα είναι στο σχολείο! Θα δια-
λέξουν τα καλύτερα θρανία για να καθίσουν, θα πούνε 
όλα τα νέα των διακοπών και θα πιάσουν φιλίες με τις 
καινούριες» είπε η Πατ. «Η πρώτη εβδομάδα είναι η κα-
λύτερη. Ξαναβρισκόμαστε όλες μαζί… Μα πώς ήρθε στη 
Βίνι να πάθει μαγουλάδες και να μας τα χαλάσει όλα;»

«Συμβαίνουν αυτά» είπε η μαμά. «Δεν πειράζει. Προ-
σπαθήστε ν’ απολαύσετε την επιπλέον εβδομάδα των 
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διακοπών σας. Εκμεταλλευτείτε τον καθαρό αέρα όσο 
μπορείτε κι ας ελπίσουμε πως δε θα πάθετε μαγουλά-
δες ούτε η μία ούτε η άλλη».

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας τους, οι δίδυμες 
δεν μπορούσαν ούτε να πάνε κάπου, ούτε να καλέσουν 
τις φίλες τους στο σπίτι κι έτσι ήταν συνεχώς μουτρω-
μένες. Τουλάχιστον είχε η μια τη συντροφιά της άλλης. 
Η χειρότερη μέρα, όμως, και για τις δύο ήταν η μέρα 
εκείνη που κανονικά θα επέστρεφαν στο Σεν Κλερ: η 
αρχή του νέου τριμήνου.

«Θα μας αναζητήσουν, άραγε;» αναρωτήθηκε η Πατ.
«Εννοείται!» απάντησε με σιγουριά η Ίζαμπελ. «Όμως, 

η Άλισον θα τους πει τι πάθαμε. Μα τι ώρα είναι;» Κοίτα-
ξε το ρολόι και στέναξε. «Αχ! Τώρα θα πρέπει να μπαί-
νουν στο τρένο. Φαντάσου πόσα θα έχουν να πουν μετά 
από έναν ολόκληρο μήνα!»

«Αναρωτιέμαι αν έχουν έρθει καινούριες μαθήτριες» 
είπε η Πατ. «Ή καινούριες δασκάλες! Αχ, για θυμήσου τι 
φάρσες έκανε την περασμένη περίοδο η Τζάνετ στην 
καημένη την κυρία. Κόντεψα να πεθάνω απ’ τα γέλια».

«Εγώ, πάλι, σκέφτομαι ότι μέχρι να πάμε εμείς στο 
σχολείο, θα έχουν αδειάσει τα κουτιά με τα γλυκά, που 
φέρνει καθεμιά από το σπίτι της και τα μοιραζόμαστε 
τις πρώτες μέρες. Μακάρι να είχαμε πάει κι εμείς σήμε-
ρα… Όλες θα είναι εκεί: η Τζάνετ, η Χίλαρι, η Ντόρις, η 
Κάθλιν, η Λούσι, η Μάργκεριτ, η Σίλα και η Τέσι…».

«Καλύτερα να μην τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Για πες 
μου, όμως, νιώθεις εντελώς καλά; Έχεις πονοκέφαλο, 
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πόνο στο στόμα, στον αυχένα, ή κάποιο άλλο σύμπτω-
μα;»

«Δεν έχω απολύτως τίποτα» απάντησε η Ίζαμπελ. 
«Φαντάζεσαι να πάθουμε μαγουλάδες την τελευταία 
μέρα της καραντίνας μας και να μην πάμε στο σχολείο;»

«Όποιος σας ακούσει να μιλάτε έτσι θα νομίζει πως 
είναι τόσο χάλια στο σπίτι σας» είπε η μαμά τους μπαί-
νοντας στο δωμάτιο. «Είναι ωραίο βέβαια που αγαπάτε 
τόσο πολύ το σχολείο σας, αλλά απολαύστε αυτές τις 
τελευταίες ημέρες. Δε φαντάζομαι να πάθετε τώρα πια 
μαγουλάδες, οπότε καλύτερα να ετοιμάζεστε για την 
επιστροφή σας στο Σεν Κλερ από βδομάδα».

Τα κορίτσια προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη συμ-
βουλή της. Ο καιρός ήταν τέλειος κι ολόκληρη σχεδόν 
την ημέρα την περνούσαν στην αυλή, πότε παίζοντας 
και πότε ξαπλωμένες στην κούνια. Ο καιρός, όμως, περ-
νούσε πολύ αργά και κάθε βράδυ κοίταζαν η μια την 
άλλη προσεκτικά για να βεβαιωθούν πως δεν παρουσί-
αζαν κανένα σύμπτωμα.

Έφτασε επιτέλους η τελευταία μέρα της καραντί-
νας και το βράδυ ήρθε ο γιατρός για να βεβαιωθεί πως 
μπορούσαν να επιστρέψουν στο σχολείο. Τις εξέτασε 
προσεκτικά, χαμογελαστός, κι έπειτα είπε: «Φοβάμαι ότι 
από αύριο πρέπει να γυρίσετε στο σχολείο σας».

Ακούγοντας τα λόγια του, τα πρόσωπα των κορι-
τσιών έλαμψαν και ξεφώνισαν πασιχαρούμενες:

«Ζήτω! Αύριο θα πάμε στο σχολείο. Ζήτω! Πάμε να 
ετοιμάσουμε τα πράγματά μας!».
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«Τα έχω ήδη ετοιμάσει» είπε η μαμά τους χαμογελώ-
ντας. «Ήμουν σίγουρη πως είστε τελείως καλά, γι’ αυτό 
ετοίμασα σήμερα τις βαλίτσες σας, ακόμα και τα κουτιά 
με τα γλυκά».

Έτσι λοιπόν, την επόμενη ημέρα, η κυρία Ο’Σάλιβαν 
πήγε με τα κορίτσια στο Λονδίνο και τα έβαλε στο τρένο 
για το Σεν Κλερ. Η Πατ και η Ίζαμπελ ήταν τόσο χαρού-
μενες και ανυπόμονες! Σύντομα θα συναντούσαν όλες 
τις φίλες τους και θα μοιράζονταν μαζί καθημερινά τις 
στιγμές τους στο σχολείο. Θα κάθονταν πάλι στην τάξη 
κάτω από το αυστηρό βλέμμα της κυρίας τους, θα ξε-
καρδίζονταν με τις φάρσες της Τζάνετ και θα μάθαιναν 
όλα τα τελευταία νέα. Τι τέλεια!

Το τρένο ξεκίνησε. Τους φάνηκε πως πήγαινε τόσο 
αργά, ώστε πέρασε ένας αιώνας μέχρι να φτάσουν στον 
σταθμό του Σεν Κλερ. Όταν επιτέλους έφτασαν, κατέ-
βηκαν από το βαγόνι, άρπαξαν τις βαλίτσες τους, πήραν 
ένα ταξί και τράβηξαν προς το μεγάλο, λευκό κτίριο με 
τους δίδυμους πύργους του, που δέσποζε σε ολόκληρη 
την πανέμορφη κοιλάδα.

«Να το αγαπημένο μας, το καλό μας Σεν Κλερ» είπε 
η Πατ, καθώς πλησίαζαν όλο και πιο κοντά στο σχολείο 
τους. «Πόσο χαίρομαι που το ξαναβλέπω. Τι λες να κά-
νουν τέτοια ώρα τα κορίτσια, Ίζαμπελ;»

«Χτύπα την πόρτα για να μάθουμε!» της απάντησε 
εκείνη ανυπόμονη.

Ήταν πραγματικά πολύ παράξενο να φτάνουν μόνες 
στην εξώπορτα του σχολείου τους και να τους ανοίγει 
η Τζέιν.
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«Τζέιν!» φώναξαν και οι δύο. «Πού είναι όλες;»
«Πίνουν το τσάι τους και καλύτερα να τρέξετε, αν 

θέλετε να προλάβετε να φάτε κάτι!» απάντησε εκείνη 
σουφρώνοντας πονηρά το πρόσωπό της.

Οι δίδυμες έτρεξαν στην τραπεζαρία κι άνοιξαν την 
πόρτα. Μια γλυκιά βαβούρα αγκάλιασε τα αυτιά τους, 
χωρίς όμως να μπορούν να ξεχωρίσουν ούτε μία λέξη. 
Τα κορίτσια μιλούσαν ζωηρά όλα μαζί και, στην αρχή, 
καμιά δεν τις πρόσεξε. Έπειτα, τυχαία η Τζάνετ έστρε-
ψε προς τα εκεί το κεφάλι της και τις είδε που στέκο-
νταν στην πόρτα φορώντας ακόμη τα παλτά και τα κα-
πέλα τους.

«Πατ! Ίζαμπελ!» ξεφώνισε. «Κοίτα, Χίλαρι! Κοίτα, Κά-
θλιν! Ήρθαν επιτέλους! Ζήτω!»

Τινάχτηκε όρθια κι έτρεξε να τις καλωσορίσει. Η Κά-
θλιν και η Χίλαρι έριξαν μια γρήγορη ματιά στην κυρία 
Ρόμπερτς, την υπεύθυνη της τραπεζαρίας που φαινό-
ταν ξαφνιασμένη από την απροσδόκητη αυτή σκηνή, κι 
έτρεξαν με τη σειρά τους πάνω στις δίδυμες. Οι τρεις 
μαθήτριες τράβηξαν την Πατ και την Ίζαμπελ στο τρα-
πέζι τους και τους έκαναν θέση να καθίσουν. Η κυρία 
Ρόμπερτς χαμογέλασε.

«Χαίρομαι που επιστρέψατε» τους είπε. «Δεν ξέρω 
αν αυτές οι λαίμαργες άφησαν να φάτε κάτι κι εσείς, μα 
είμαι βέβαιη πως μπορούμε να ζητήσουμε ό,τι θέλουμε 
από την κουζίνα».

Πόσο χαίρονταν τα κορίτσια που ξαναβρίσκονταν 
ανάμεσα στις φίλες και στις δασκάλες τους! Πόσο δια-
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σκεδαστικό τους φαινόταν ν’ απαντούν στις ερωτήσεις 
που τους έκαναν και να ρωτούν οι ίδιες για τούτο και για 
κείνο. Είχαν λείψει σε όλες! Άλλες τις αγκάλιαζαν, άλλες 
τους χαμογελούσαν κι όλων τα μάτια τις καλωσόριζαν. 
Οι δυο αδερφές ένιωθαν στ’ αλήθεια ευτυχισμένες.

«Πώς ξεμπερδέψατε με τις μαγουλάδες;»
«Επιτέλους εμφανιστήκατε!»
«Η Άλισον μας είπε για την κακοτυχία σας. Κρίμα που 

δεν ήρθατε από την πρώτη μέρα».
«Η κυρία σάς έψαχνε. Έτσι δεν είναι, κυρία;» είπε η 

Σίλα καθώς εκείνη τη στιγμή περνούσε η Γαλλίδα δα-
σκάλα τους.

«Ah, ma cherre» είπε καλόκαρδα η εκείνη «χωρίς 
εσάς η τάξη δεν ήταν ίδια. Δεν έχω σε ποιον να φωνάξω 
“c’est adominable*!”«είπε με τη βαθιά της φωνή.

«Είναι τόσο ωραία που ξανάρθαμε» σχολίασε η Ίζα-
μπελ, αλείφοντας το ψωμί της με βούτυρο και μαρμε-
λάδα. «Έχουμε και μαζί μας γλυκά, όπως πάντα. Οπωσ-
δήποτε θα τα ανοίξουμε αύριο».

«Εμείς αδειάσαμε κιόλας τα δικά μας» είπε η Χίλαρι. 
«Δεν πειράζει όμως. Δυο-τρεις από μας έχουν τα γενέ-
θλιά τους αυτό το τρίμηνο και έτσι μπορείτε να πάρετε 
διπλή μερίδα από την τούρτα τους, για ν’ αποζημιωθείτε».

Μονάχα τέσσερα ή πέντε κορίτσια από όσα κάθονταν 
στο μεγάλο τραπέζι δεν είχαν μιλήσει καθόλου. Ήταν 
όλες καινούριες και δε γνώριζαν την Πατ και την Ίζα-

* Είναι απαίσιο
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μπελ. Τις κοίταζαν σιωπηλές και σκέπτονταν πως για να 
τους κάνουν τέτοια θερμή υποδοχή θα ήταν ασφαλώς 
πολύ δημοφιλείς. Η Πατ και η Ίζαμπελ έριξαν μια γορ-
γή ματιά στα νεοφερμένα κορίτσια, μα δεν είχαν καιρό 
να τα ψυχολογήσουν γιατί ήταν πολύ απασχολημένες 
ανταλλάσσοντας νέα και τρώγοντας με όρεξη.

«Έχουμε αρκετό καιρό να τις γνωρίσουμε αργότερα» 
σκέφθηκε η Πατ. «Αχ! Πόσο όμορφος είναι ο γυρισμός 
στο σχολείο μας, το Σεν Κλερ!»




