
Τα τυχερά γενέθλια! 

 

Ηθοποιοί – Ρόλοι 

Μπιάνκα: Αναστασοπούλου Βασιλική 

Βανέσσα – αδερφή: Καπουράνη Ιωάννα 

Τέιλορ – φίλη: Γαλανοπούλου  Δήμητρα 

Βικτώρια – αδερφή: Καλλιγέρη  Γεωργία 

Ζιζάνια: 

Τέντι: Ζαφειράτου  Μαριάννα 

Φρέντι: Γεωργουλογιάννη Δήμητρα 

 

Θεατρικό 

(Το θεατρικό ξεκινάει με την Μπιάνκα να κοιμάται  ήρεμη. Ξαφνικά ακούγονται 

μακρινές βροντές και τα δύο ζιζάνια, τα οποία εμφανίζονται από την κρυψώνα τους, 

σκύβουν  συνωμοτικά πάνω  από την Μπιάνκα. Αρχίζουν να μιλάνε με ψιθυριστές, 

πνιχτές φωνές και χαιρέκακα γέλια): 

Τέντι: Θα είναι τα χειρότερα της γενέθλια! Αχαχαχαχα!!! 

Φρέντι: Αχαχαχα!! θα τα καταστρέψουμε όλα!! Έλα Τέντι…. Πάμε να αρχίσουμε!!! 

 

(Η Μπιάνκα πετάγεται απότομα τρομαγμένη και κοιτάζει γύρω της. Τα ζιζάνια δεν 

φαίνονται πουθενά). 

Μπιάνκα: Ουφ! Ένα όνειρο ήταν μόνο…. Σήμερα έχω γενέθλια! 

(Πανηγυρίζει για λίγο μόνη της μέχρι που εμφανίζονται οι αδερφές της, οι οποίες 

περπατάνε αδιάφορα και την αγνοούν. Εκείνη τις κοιτάζει για λίγο και έπειτα της 

ρωτάει ενθουσιασμένη): 

Μπιάνκα :Ξέρετε τι μέρα είναι?! 

Βικτώρια (λυπημένη): Ναι έχω να γράψω ένα τεστ αγγλικών. (Φεύγει). 

Μπιάνκα: Εσύ Βανέσα ξέρεις τι μέρα είναι? 



Βανέσα: Εννοείται! Σήμερα η μαμά θα μου αγοράσει το καινούργιο μου 

LAPTOP!!!(Φεύγει). 

(Η Μπιάνκα έχει μείνει μόνη της και σκέφτεται απογοητευμένη. Ξάφνου αποφασίζει 

να πάρει τηλέφωνο την κολλητή της την Τέιλορ). 

Μπιάνκα (κρατάει ταυτόχρονα το τηλέφωνο): Γεια σου Τέιλορ! Ξέρεις τι μέρα είναι? 

Τέιλορ (της οποίας η φωνή ακούγεται μακρινή): Εεεε…. Μέρα για να κάνω μπάνιο? 

Μπιάνκα: Καλά…. Εντάξει….. τα λέμε… (Και το κλείνει). 

(Η Μπιάνκα κάθεται στο περβάζι και παρακολουθεί σκεφτική και στενοχωρημένη 

τον κήπο. Ξαφνικά βλέπει τις αδερφές της και την Τέιλορ να κουβεντιάζουν 

χαμηλόφωνα κάτω από ένα δέντρο και ύστερα να φεύγουν). 

Μπιάνκα: Μα τι σκαρώνουν αυτές? Θα τις ακολουθήσω. ( Και φεύγει βιαστικά). 

(Μετά από λίγο μπαίνει η μουσική The pink Panther  και εμφανίζονται τα ζιζάνια). 

Ζιζάνια: Και εμείς το ίδιο!!! Αχαχαχαχα!!! 

(Βλέπουμε για λίγο τα κορίτσια να περπατάνε μπροστά, πίσω να τις ακολουθεί η 

Μπιάνκα και ακόμα πιο πίσω να παραμονεύουν τα ζιζάνια. Κάποια στιγμή η 

Μπιάνκα  τις χάνει). 

Βικτώρια: Δεν πάμε να κοιτάξουμε σε αυτό το μαγαζί? 

Τέιλορ: Ναι, γιατί όχι. 

(Τα κορίτσια μπαίνουν σε ένα μαγαζί και η πωλήτρια τις πλησιάζει…) 

Βικτώρια: Ωχ! Αυτή η μπλούζα θα της ταιριάζει γάντι! Δεν θα μπορούσα να βρω κάτι 

καλύτερο! 

Τέιλορ: Καλά εμένα πάλι δεν μου αρέσει τίποτα… αλλά δεν πειράζει θα πάρω την 

τούρτα. 

Βανέσα: Εμένα με ξετρέλανε αυτός εκεί ο σκούφος! Θα τον αγοράσω στα σίγουρα! 

Θα μας τα βάλετε σε συσκευασία δώρου; 

Πωλήτρια: Φυσικά, περάστε στο ταμείο, παρακαλώ. 

Φρέντι: Ήρθε η ώρα! Αχαχαχα….!!! 

(Τα κορίτσια πάνε να πάρουν την τούρτα λέγοντας πως θα επιστρέψουν σε λίγο και 

αφήνοντας τα δώρα σε μια γωνία. Τα ζιζάνια βγαίνουν ενθουσιασμένα από την 

κρυψώνα τους και τρέχουν γελώντας προς τα δώρα. Ο Τέντι βγάζει από την τσέπη 



του ένα μπουκαλάκι με fake blood και  μια ψόφια κατσαρίδα. Δίνει το μπουκαλάκι 

στον Φρέντι, ο οποίος γεμίζει την μπλούζα με fake blood. Ο Τέντι βάζει την 

κατσαρίδα βαθιά μέσα στον σκούφο. Ύστερα από λίγο ακούγονται τα κορίτσια που 

επιστρέφουν και τα ζιζάνια φεύγουν  γρήγορα γελώντας. Ο Τέντι από την βιασύνη 

του πέφτει και κάτω). 

Βικτώρια: Ωραία πάρτε τα δώρα  πάμε για την έκπληξη! 

(Μετά από λίγο η παρέα φτάνει στο σπίτι και φωνάζουν την Μπιάνκα να βγει έξω. 

Κατά την διάρκεια όλης της σκηνής τα ζιζάνια γελάνε κρυμμένα). 

Όλες μαζί: Χρόνια  πολλά Μπιάνκα! 

Μπιάνκα (γελώντας): Ώστε αυτό κάνατε; Και εγώ που νόμιζα πως με είχατε 

ξεχάσει…. 

Βανέσα: Έλα κάτσε τώρα. Ήρθε η ώρα για τα δώρα σου. 

Ζιζάνια: Αχαχαχαχα!!! Ναι ήρθε η ώρα!!! 

(Οι δύο αδερφές τσακώνονται για το ποια θα δώσει τον σκούφο και τραβολογάνε το 

πακέτο. Τελικά η Βικτώρια υποχωρεί). 

Καλά ρε Βανέσα θα πάρω εγώ την μπλούζα. ( Και δίνει την μπλούζα στην Μπιάνκα). 

(Όταν εκείνη ανοίγει το πακέτο και βλέπουν την λερωμένη μπλούζα  η Βικτώρια λέει 

έκπληκτη): 

ΏΧ! Πώς έγινε αυτό; 

Μπιάνκα: Δεν πειράζει θα την δώσω στην μαμά μου να την πλύνει! 

Βανέσα: Αυτό είναι το δώρο μου! 

Μπιάνκα: Ευχαριστώ πολύ ωραίο! Ας το δοκιμάσω! ( Βάζει τον σκούφο). Ωχ! Κάτι 

νιώθω! 

(Βγάζει τον σκούφο και η κατσαρίδα πέφτει κάτω. Τα κορίτσια ουρλιάζουν και η 

Τέιλορ ρίχνει την τούρτα πάνω στην Μπιάνκα από την τρομάρα της. Τα ζιζάνια 

έχουν πέσει κάτω ξεκαρδισμένα από τα γέλια, ενώ οι υπόλοιπες, αφού ξεπέρασαν 

το σοκ τους άρχισαν να γελάνε μαζί τους). 

 

 


