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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτού του βιβλίου δεν μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί χωρίς 
τη ρητή άδεια της συγγραφέως, εκτός από μερικές σύντομες

παραγράφους ανά κριτική.

 

 



 
 

Ο Νικίτο παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την κίνηση στον δρόμο.
Κατά διαστήματα, μπορούσε να βγαίνει μια γρήγορη βόλτα, ενώ ο Βίκτορ
και η μητέρα του τον παρακολουθούσαν. Ο Νικίτο δεν αργούσε ποτέ,
γιατί ήξερε

ότι ο ιδιοκτήτης του μπορεί να ανησυχούσε.
«Βαριέμαι λίγο σήμερα, φίλοι μου. Ο Βίκτορ διαβάζει για τις

τελικές του εξετάσεις και δεν έχει αρκετό χρόνο για να βγει έξω και να



παίξει μαζί μου. Έχουμε να περπατήσουμε μαζί τρεις μέρες. Λέω να βγω
έξω για λίγο. Εδώ κοντά, εκεί που πηγαίνω συνήθως», είπε στους φίλους
του.

 
«Μην πας πολύ μακριά. Ανησυχούμε για σένα όταν είσαι μόνος

σου στους δρόμους· μπορεί να χαθείς». Ο Νικίτο ένιωσε ευγνωμοσύνη για
το ενδιαφέρον των λουλουδιών. Ήταν πολύ καλοί φίλοι και όλοι
φρόντιζαν όλους. Από την ημέρα που τα βοήθησε να ξεφορτωθούν τα
μυρμήγκια στον κήπο, η φιλία τους έγινε ακόμα πιο δυνατή.



 

«Δεν θα καθυστερήσω, φίλοι μου». Και λέγοντας αυτό, βγήκε από
την πόρτα και απομακρύνθηκε. Πιο πέρα, ο Νικίτο είδε μια αγέλη σκύλων
να περπατάει ήρεμα και τους ακολούθησε ενθουσιασμένος. Ήθελε να
συζητήσει με άλλα σκυλιά. Το να κάνει κανείς νέους φίλους είναι πάντα
καλό. Έτσι, μπήκε στη μέση της αγέλης αθόρυβα και αμήχανα, αλλά
ένιωσε ότι τον υποδέχτηκαν πολύ καλά, γι` αυτό ρίσκαρε να χαιρετήσει
κάνα δυο σκύλους. Η βόλτα κυλούσε χωρίς προβλήματα και ήδη είχε
κάνει φίλους.

«Συνηθίζετε να κάνετε συνέχεια τέτοιες βόλτες, φίλε;» ρώτησε ο
Νικίτο ένα κανίς δίπλα του.

«Μόνο τις ήρεμες ημέρες, όταν δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα
στον δρόμο, αλλά όχι όταν το φως του ήλιου είναι πολύ δυνατό. Έχουμε
πάρα πολύ τρίχωμα, οπότε ζεσταινόμαστε πάρα πολύ». Υπήρχαν πολλά
τριχωτά σκυλιά σε εκείνη την ομάδα και ο Νικίτο τα λυπήθηκε.
Πραγματικά θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να ζει κανείς με τόσο πολύ
τρίχωμα τις ζεστές μέρες.

«Πραγματικά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ δεν έχω κανένα
βάσανο. Eίμαι ένα αδέσποτο σκυλί, αλλά μπορώ να φανταστώ τι περνάτε
εσείς, καημένοι μου».

«Το συνηθίζουμε, αλλά υπάρχουν μέρες που μένω όλη την ώρα
ξαπλωμένος στο κρύο πάτωμα του σπιτιού μου. Ανακουφίζομαι λίγο από
τη ζέστη».
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