
Προς Ουλρίκε Ράιλανς 

Αγαπητή μου συγγραφέα Ουλρίκε Ράιλανς, σου γράφω αυτό το γράμμα για να σου 

προτείνω να γράψεις ένα νέο βιβλίο. 

Είμαι 10 χρονών και διαβάζω ξανά και ξανά την σειρά των βιβλίων Τα μυστήρια της 

Πένι Πέπερ.  

Σκέφτηκα να σου προτείνω να γράψεις ένα βιβλίο. Διότι είχαμε μία εργασία στο 

σχολείο να γράψουμε μια δική μας ιστορία. Εγώ πήρα τους χαρακτήρες από το δικό 

σου βιβλίο αλλά έγραψα μια δική μου ιστορία. 

Οπότε σου προτείνω να γράψεις ένα βιβλίο που φυσικά να αναφέρεται στην Πένι 

Πέπερ και την ντετεκτιβοσυμμορία της που αποφασίζουν να πάνε στο Ωδείο για να 

μάθουν να παίζουν ένα μουσικό όργανο – η Πένι πιάνο, η Φλώρα βιολί, η Ίντα κιθάρα 

και η Μαρί ντραμς. Όμως την επόμενη μέρα που θα πάνε στο Ωδείο όλα τα μουσικά 

όργανα θα λείπουν. Αυτός που θα ευθύνεται για αυτό θα είναι ο Χάρι, που θα έχει 

κρύψει όλα τα μουσικά όργανα σε μία αποθήκη. Αλλά όταν τον πιάσει η 

ντετεκτιβοσυμμορία της Πένι, ο Χάρι θα ομολογήσει από μόνος του και θα πει: 

«Εντάξει, το παραδέχομαι, εγώ τα πήρα τα όργανα και τα έβαλα σε μία αποθήκη», 

θα πάρει μια ανάσα και θα συνεχίσει: «Δεν ξέρετε πώς είναι να κάνεις ακριβώς ό,τι 

σου λένε οι γονείς σου, δεν μου αρέσει η μουσική, τη μισώ. Θέλω να πηγαίνω να 

παίζω με τους φίλους μου τα Σαββατοκύριακα και αντί να με πάνε στους φίλους μου, 

οι γονείς μου με φέρνουν εδώ! Στο σπίτι θέλω να κάτσω να παίξω ένα video game, 

ρε παιδί μου, και αντί να παίζω ο μπαμπάς μου με βάζει να παίζω παιχνίδια με τις 

νότες, τις έχω μάθει απέξω και ανακατωτά. Δεν μου αρέσει όμως η μουσική, την 

απεχθάνομαι». Τότε τα άλλα παιδιά θα καταλάβουν ότι ο Χάρι είναι ένα πολύ καλό 

παιδί, μόνο που δεν του αρέσει αυτό που κάνει. Την επόμενη μέρα ο Χάρι θα έρθει 

και θα τους φέρει μια ζωγραφιά σε όλους φυσικά που θα λέει: ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑ. Και μετά όλοι θα είναι θα 

χαρούμενοι που θα έχουν τα μουσικά τους όργανα πίσω και μπορούν να φτιάξουν 

ένα τραγούδι για τον Χάρι. 

Σου έγραψα όλα αυτά για να σε εμπνεύσω και ελπίζω να σου αρέσουν και να τα 

κάνεις ένα ωραίο βιβλίο. 

  

Από Γαλάτεια Κουρέπη 


