
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : 16:00  

Αγαπημένο  μου  ημερολόγιο  τώρα  που  σου  γράφω  είμαι  πολύ  

χαρούμενη  γιατί  περιμένω  τον ξάδελφό  μου  τον  Λεωνίδα  να έρθει  

να μείνει στο σπίτι  μας  για  λίγες  μέρες . Ανυπομονώ  πολύ  να τον  

δω  και  να  παίξουμε  πολλές  ώρες. Όμως  φοβάμαι  λίγο  γιατί  ο  

Λεωνίδας  πάντα  προκαλεί  απίθανα  ατυχήματα  χωρίς  να  το  θέλει. 

Αγαπημένο  μου  ημερολόγιο  πρέπει  να σ’ αφήσω  τώρα  γιατί  ήρθε  

ο  ξάδελφος  μου  και  μου  φωνάζει. 

 : 20:00 

Γεια  σου  ημερολόγιο  μου. Είμαι  πολύ  κουρασμένη  σήμερα. 

Δεν  μπορεις  να  φανταστεις  τι  περασα  με  τον  ξάδελφό  μου. 

Όταν  ξυπνήσαμε  πήγαμε  να  φάμε  το  πρόγευμά  μας  κι ο 

Λεωνίδας  έσπασε  το  αγαπημένο  μου  πιάτο  της Minnie  και  

το  αγαπημένο  μου  ποτήρι  της  Barbie. Στενοχωρήθηκα  τόσο  

πολύ  αλλά  η  μητέρα  μου  μου  υποσχέθηκε  να  μου  

αγοράσει  αλλά. Στη  συνέχεια  όπως  παίζαμε  έριξε  κάτω  το  

αγαπημένο  μου  κουκλόσπιτο  και  το  έκανε  κομμάτια. Αυτή 

Η Σωτηρία πρόκειται να φιλοξενήσει 

για λίγες μέρες στο σπίτι της τον 

ξάδελφο της το Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας 

έχει το… ταλέντο να προκαλεί γύρω 

του τα πιο απίθανα ατυχήματα. 

Μπορείς να φανταστείς και                      

να περιγράψεις αυτά που πρόκειται 

να υποστεί η Σωτηρία… 

συμβιώνοντας με τον ξάδελφο της; 
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ήταν  η  χειρότερη  μου  μέρα. Τώρα  θα  πάω  για  ύπνο  και  θα  

τα  πούμε  αύριο. 

 

 

 : 21:00 

Αγαπημένο  μου  ημερολόγιο  πάλι  είχα  μιαν  άσχημη  μέρα. Ο  

Λεωνίδας  μου  ζήτησε  να  πάρει  το  σκυλάκι  μου  μια  βόλτα  και  τον  

άφησα. Αλλά  γύρισε  μόνος  και  είπε  ότι  έχασε  το σκυλάκι. 

Ταράχθηκα  τόσο  πολύ  και  δεν  ήξερα  τι  να  κάνω. Ευτυχώς  μετρά  

από  δυο  ώρες  το  σκυλάκι  γύρισε  μόνο  του  και  ήμουν  πολύ  

χαρούμενη. Το  απόγευμα  παίζαμε  στον κήπο  και  ο  Λεωνίδας  

έσπασε  το  τζάμι  του  σπιτιού  ευτυχώς  που  δε χτύπησε  κάνεις. 

Αύριο  το  πρωί  ο  Λεωνίδας  θα  φύγει  και  νοιώθω  χαρούμενη  γιατί  

θα  έχω  την  ησυχία  μου  και  δεν  θα  έχω  κάποιον  να  μου  

καταστρέφει  τα  πράγματά  μου.  Λοιπόν,  καληνύχτα  ημερολόγιο  

μου !!  


