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Αυτό το βιβλίο με τα αντεστραμμένα παραμύθια στοχεύει στην προώθηση  
της ισότητας των φύλων προκειμένου να επιτευχθεί περισσότερη κοινωνική  
δικαιοσύνη στην Ευρώπη του αύριο. Είναι μέρος ενός έργου ERASMUS με  

τίτλο «Από τα στερεότυπα στην ισότητα των φύλων»,στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα  
ευρωπαϊκά σχολεία (από τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Γαλλία) και  
τρεις οργανισμοί (στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία): 

Ρουμανία: Școala Gimnazială Sutesti,str.T.Vladimirescu,nr.1 - 247670 SUTESTI  
VALCEA - scoalasutesti14@yahoo.com, www.scoalasutesti.ro 

Ελλάδα: 9o Dimotiko Sxoleio Alexandroupolis - RODOU 36 - 681 33  
ALEXANDROUPOLIS - 9dimalex@sch.gr, https://blogs.sch.gr/9dimalex/  

Φινλανδία: Aarnivalkean koulu - Aarnivalkeantie 9E - 02100 ESPOO  
stina.tonteri@opetus.espoo.fi  

Γαλλία: Ecole de Vayres - 17 rue Gloire de France - 87 600 VAYRES  
ce.0870859l@ac-limoges.fr  

AIFED (Ισπανία): Calle de Los Aljibes 70 - 18008 GRANADA - www.aifed.es  

Bluebook (Ιταλία): via San Francesco 51 - 10040 RIVAROSSA (TO)  
www.bluebook.it  

AUX COULEURS DU DEBA (Γαλλία): 31 allée de la Forêt - 33 600 PESSAC  
www.auxcouleursdudeba.eu

Ακόμα και σήμερα, τα παιδιά έχουν ισχυρές προκαταλήψεις σχετικά με το πώς  
πρέπει να συμπεριφέρονται στα κορίτσια και τα αγόρια και ενεργούν ανάλογα.  
Αποτέλεσμα: οι άνδρες να κατακτούν αργότερα θέσεις ευθύνης ενώ οι γυναίκες να  
είναι ικανοποιημένες με ασταθείς και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας. Αυτός ο κύκλος  
αναπαράγεται από γενιά σε γενιά. 

Πρόλογος
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Αυτό το γεγονός μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας πάνω στα  
στερεότυπα των φύλων,προκειμένου να τα καταπολεμήσουμε. 
Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ισότητα μεταξύ κοριτσιών και  
αγοριών χωρίς να αποδομηθούν τα θεμέλια των σχέσεων μεταξύ των φύλων,δηλαδή  
ο ιστορικός διαχωρισμός των κοινωνικών ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Αυτοί 
οι ρόλοι βασίζονται σε φιλοσοφικές, θρησκευτικές, πολιτικές, βιολογικές ή  κοινωνικές 
«πεποιθήσεις» που ποικίλλουν ανάλογα με την ιστορική εποχή και  τη χώρα.Η 
μυθοπλασία ως μέρος του συστήματος έπαιξε τον ρόλο της στην  αναπαραγωγή 
ανισοτήτων. 
Δίνοντας στα κορίτσια και έπειτα στις γυναίκες τη θέση που τους αρμόζει, αυτό το  
βιβλίο των παραμυθιών στοχεύει να προσφέρει νέα ερεθίσματα στα παιδιά για να  
αλλάξουν νοοτροπία. Η εξέλιξη των κοινωνιών μας δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί  
έχοντας στο περιθώριο τον μισό τους πληθυσμό.Η νομική ισότητα πρέπει να γίνει de  
facto ισότητα γιατί, όπως είπε ο Βίκτωρ Ουγκώ: «Η ανθρωπότητα έχει ένα συνώνυμο:  
Ισότητα.»
Χρησιμοποιώντας μια σφαιρική, συνεργατική και συνεκτική προσέγγιση, επιλέξαμε  
πολλά παραδοσιακά παραμύθια ευρέως γνωστά στην Ευρώπη, εντοπίσαμε 
τα  υποκείμενα μηνύματα που ήταν επιζήμια για την ισότητα των φύλων, και στη  
συνέχεια δημιουργήσαμε εναλλακτικές εκδοχές, όπου τα κορίτσια έχουν το δικαίωμα  
στον πρώτο ρόλο.ενώ τα αγόρια είναι ελεύθερα να δείχνουν τις ευαισθησίες  τους. 
Μέσα από αυτές τις ιστορίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων των  
προκαταλήψεων και των σεξιστικών στερεοτύπων, δείχνοντας ότι είναι δυνατή μια  
πιο δίκαιη και αρμονική κοινωνία. Απελευθερωμένα από τα στερεότυπα, τα παιδιά θα  
μπορούν να αναπτύξουν πλήρως την ατομικότητά τους και την ενσυναίσθησή τους. 
Ακολουθήστε μας και ανακαλύψτε την πορεία του έργου,τις δημιουργίες των  
παιδιών,τα εγαλεία και πολλές άλλες πηγές στον ιστότοπό μας και στη σελίδα μας  
στο Facebook:  
https://alegalitedegenre.com  
https://www.facebook.com/Des-stéréotypes-à-legalité-de-genre-From-stereotypes-to 
gender-equality-100612772114572/  

Όλη η ομάδα του ERASMUS και οι μαθητές και οι μαθήτριες σάς εύχονται μια  
εξαιρετική ανάγνωση! 
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Κάποτε, στη μέση ενός θερμού κύματος, όταν τα φτερά των πουλιών έπεφταν 
από τον ζεστό ουρανό, ένας βασιλιάς σιδέρωνε μπροστά από ένα σοκολατί-
καφέ παράθυρο. Και καθώς σιδέρωνε χαλαρά βλέποντας το ξηρό δάσος έξω, 

ο βασιλιάς κάηκε και σχηματίστηκαν τρεις κόκκινες φουσκάλες. Αυτές οι κόκκινες 
κηλίδες ήταν τόσο εντυπωσιακές που όταν τις κοίταξε, ο βασιλιάς σκέφτηκε:

«Ω! Να μπορούσα να είχα ένα παιδί τόσο καστανό όσο το ξηρό δάσος, με κόκκινα 
χείλη σαν τις φουσκάλες μου και με σοκολατί-καστανά μαλλιά όπως το ξύλο αυτού 
του παραθύρου!»

Λίγο αργότερα, απέκτησε ένα κοριτσάκι, καστανό σαν ξηρό δάσος, με κόκκινα χείλη 
σαν τις φουσκάλες του και σοκολατι-καστανά μαλλιά σαν το παράθυρο, και γι αυτό το 
όνομά της ήταν Καφετούλα. Μετά τη γέννησή της ο βασιλιάς ξαφνικά εξαφανίστηκε. 
Κανείς δεν ήξερε γιατί και πού ήταν.

Μετά από ένα χρόνο η βασίλισσα πήρε έναν άλλο άντρα που ήταν πολύ άσχημος και 
φιλόδοξος. Είχε πολλά εργοστάσια που προκαλούσαν τεράστια μόλυνση. Ήταν τόσο 
πλούσιος που δεν μπορούσε να αντέξει να τον ξεπεράσει κάποιος άλλος. Είχε έναν 
μαγικό καθρέφτη με τον οποίο μιλούσε:

«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου, στο βασίλειο, ποιος είναι ο πλουσιότερος 
άνθρωπος;».

Και ο καθρέφτης του απαντούσε:

«Είστε ο πλουσιότερος στη χώρα, κύριε.»

Έτσι ο βασιλιάς ήταν χαρούμενος γιατί ήξερε ότι ο καθρέφτης έλεγε την αλήθεια.

Η Καφετούλα, όμως, μεγάλωσε και ήταν παθιασμένη με την οικολογία. Προστατεύε 
τα ζώα και τους βάλτους και έκανε τα πάντα για να μην απελευθερώνονται τοξικές 
ουσίες στο νερό. 
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Ήθελε να σώσει τον πλανήτη. Την εκτιμούσαν τόσο πολύ που οι άνθρωποι της 
έκαναν δώρα. Έτσι, γινόταν όλο και πλουσιότερη. Και όταν έγινε δεκαέξι ήταν 
πλουσιότερη από τον πατριό της. Και όταν ο βασιλιάς ρώτησε μια μέρα τον καθρέφτη 
του:

«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου στο βασίλειο ποιος είναι ο πλουσιότερος από 
όλους;».

Και ο καθρέφτης απάντησε:

«Βασιλιά, εδώ είσαι ο πλουσιότερος, αλλά η Καφετούλα είναι χίλιες φορές 
πλουσιότερη από εσένα.»

Ο βασιλιάς έγινε κίτρινος και πράσινος από τη ζήλεια του. Από εκείνη την ώρα δεν 
μπορούσε πλέον να βλέπει την Καφετούλα χωρίς να αναστατώνεται, την μισούσε 
τόσο πολύ.

Κάλεσε μία κυνηγό και της είπε:

«Στείλτε την έφηβη στην έρημο. Δεν θέλω να την δω πια. Σκοτώστε την και δώστε 
μου όλα τα χρήματά της ως απόδειξη.»
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Η κυνηγός υπάκουσε πήγε και 
βρήκε την Καφετούλα, πήρε 
τα χρήματά της και την πήγε 
στην έρημο. Αλλά όταν έφτασε 
η στιγμή που έπρεπε να δράσει 
συνειδητοποίησε ότι είχε και άλλη 
επιλογή.

Ο πατέρας της ήταν επίσης κυνηγός 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
της, προσπαθούσε να κερδίσει 
την αναγνώρισή του και να γίνει 
το αγόρι που πάντα ονειρευόταν 
να αποκτήσει, δηλαδή ένα δυνατό άτομο που δεν έκλαιγε όπως κάνουν οι γυναίκες, 
έλεγε, αυτά τα εύθραυστα και αδύναμα πλάσματα. Αλλά τώρα που αντιμετώπιζε την 
Καφετούλα, άκουσε την καρδιά της: δεν μπορούσε να της κάνει κακό, ήταν αδύνατο 
και ενάντια στις αρχές της. Αρνούνταν να πιστέψει ότι η βία ήταν η λύση. Τι κρίμα που 
δεν θα το ενέκρινε ο πατέρας της και δεν θα έπαιρνε την ανταμοιβή του βασιλιά.

«Καφετούλα, ο πατριός σου μου ζήτησε να σε σκοτώσω, αλλά μην ανησυχείς, δεν 
θα σε βλάψω. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Δεν έχουμε αρκετό νερό και για τις 
δυο μας. Ξέρω ότι υπάρχει ένα καταφύγιο λίγα μίλια μακριά από εδώ. Πρέπει να 
ακολουθήσεις αυτήν την κατεύθυνση και θα το βρεις. Θα μοιραστούμε το νερό και θα 
σου επιστρέψω τα χρήματά σου» της είπε πριν φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Καφετούλα περιπλανήθηκε μόνη της στην έρημο. Καθώς προχωρούσε ο 
ουρανός άλλαξε, οι αμμόλοφοι μετατράπηκαν σε πορτοκαλί, κιτρινωπές και καφέ 
επιφάνειες που χόρευαν κάτω από τη σκιά του ηλιοβασιλέματος. Πίσω της, η άμμος 
αντανακλούσε τις ακτίνες σε ένα απαλό μπεζ που χτυπούσε στα μάτια της. Εδώ 
τα πάντα απαθανατίστηκαν. Τότε η κόπωση την κατέλαβε. Και η χαριστική βολή 
ήταν: ξέμεινε από νερό. Καθώς έπεσε η νύχτα, άρχισε να κρυώνει πολύ. Αλλά χάρη 
στην αποφασιστικότητά της, βρήκε την ενέργεια να συνεχίσει και τελικά βρήκε το 
καταφύγιο που της είχε πει η κυνηγός. Μπήκε μέσα.Ήταν καλό. Η καφετούλα ήταν 
εξαντλημένη, πεινασμένη και διψασμένη.

Τα πάντα στο σπίτι ήταν καθαρά και τακτοποιημένα, με μια ωραία βιβλιοθήκη και 
όμορφους πίνακες. Υπήρχαν επίσης παντού αστεία εργαλεία. Ένα τραπέζι ήταν 
στρωμένο και υπήρχαν επτά πιάτα και εφτά ποτήρια γεμάτα νερό και λίγο ψωμί. 
Γρήγορα έφαγε και ήπιε τα πάντα. Ήταν πολύ κουρασμένη για να σταθεί στα πόδια 
της. Είδε ότι υπήρχαν δύο υπνοδωμάτια, το ένα με τρία κρεβάτια και το άλλο με 
τέσσερα κρεβάτια. Ψόφια στην κούραση, αποφάσισε να ξαπλώσει στο πρώτο 
κρεβάτι. Αλλά δεν ήταν καθόλου άνετο. 
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Δοκίμασε ένα άλλο, μετά ένα άλλο, αλλά κανένα δεν τη βόλευε, τα στρώματα 
ήταν πολύ σκληρά! Όλα ήταν εξίσου άβολα. Αφού ανακάτεψε και τα έξι κρεβάτια, 
στριφογυρίζοντας σε κάθε ένα, δοκίμασε το τελευταίο. Ουφ! Αυτό ήταν τέλειο! 
Αποκοιμήθηκε αμέσως.

Λίγο αργότερα, έφτασαν τρεις νέες κοπέλες και τέσσερις νεαροί άνδρες που ήταν 
ιδιοκτήτες του σπιτιού... Όπως αποδείχθηκε, το καταφύγιο ήταν στην άκρη της 
ερήμου και ήταν φοιτητές που σπούδαζαν στην κοντινή πόλη.

Μόλις μπήκαν στο σπίτι τους και άνοιξαν το φως, συνειδητοποίησαν αμέσως ότι 
κάποιος είχε έρθει και είχε πιει από το νερό τους, έφαγε από το φαγητό τους και είχε 
ανακατέψει τα κρεβάτια τους. Στην αρχή ήταν πολύ θυμωμένοι, αλλά μόλις είδαν 
την Καφετούλα αρκετά ηλιοκαμένη,την λυπήθηκαν και αποφάσισαν να μην την 
ξυπνήσουν.

Το πρωί η Καφετούλα ξύπνησε και τους επτά νέους. Έκπληκτη και σε αμηχανία 
προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση αλλά δεν έβγαινε κανένας ήχος από το στόμα 
της.
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«Γεια σου, είμαι ο Γκάρι! το παρατσούκλι μου είναι “Γκρινιάρης” επειδή παραπονιέμαι 
για τα πάντα! Ωστόσο, μη νιώθεις ότι πρέπει να με λες έτσι!!» «Είμαι η Αγιάνα! 
Μερικοί άνθρωποι με αποκαλούν “Σοφή” γιατί γνωρίζω πολλά πράγματα και 
επειδή είμαι η σοφότερη από όλους μας! Αλλά... δεν θέλω απαραίτητα αυτό το 
ψευδώνυμο...»

«Εγώ, είμαι η Καμίλ! Ή “Καλόκαρδη” γιατί είμαι πάντα γεμάτη χαρά. Και εγώ επίσης, 
προτιμώ το κανονικό όνομα μου.»

«Είμαι ο Κόλιν. Αλλά επειδή είμαι αλλεργικός σε όλα λόγω όλων αυτών των ρύπων 
και των τοξικών προϊόντων που πρέπει να καταπίνω, οι άνθρωποι μερικές φορές με 
αποκαλούν «Συναχωμένο» επειδή φτερνίζομαι συνέχεια. Δεν χρειάζεται να με λες έτσι 
για να μην θυμάμαι τη δυσάρεστη κατάσταση της υγείας μου!»

«Και είμαι η Ρενάτα. Είμαι πολύ εσωστρεφής από τη φύση, γι 'αυτό οι άνθρωποι με 
αποκαλούν "Ντροπαλή".»

«Είμαι ο Αντίου. Είμαι ο νεότερος. Λατρεύω όλα τα είδη παιχνιδιών και μου αρέσουν 
τα απλά πράγματα. Αλλά, παρακαλώ, μην με αποκαλείς "Χαζούλη", δεν μου αρέσει 
τόσο πολύ.»

«Γεια. Είμαι ο Αλμπέρτο. Είσαι στο κρεβάτι μου, είναι πολύ άνετο, έτσι δεν είναι; 
Το έφτιαξα μόνος μου. Το στρώμα είναι γεμάτο με άμμο και τρίχωμα καμήλας: είναι 
memory foam. Και ναι, κοιμάμαι πολύ και μερικές φορές κοιμάμαι αρκετά ξαφνικά. Γι 
'αυτό οι άνθρωποι με αποκαλούν «Υπναρά». Παρακαλώ, μην χρησιμοποιείς αυτό το 
όνομα. Δεν μπορώ να το αποφύγω... είμαι χουζούρης.»

«Και εσύ λοιπόν, ποια είσαι και πώς μας βρήκες;» είπαν και οι επτά με μία φωνή.

«Λοιπόν, το όνομά μου είναι Καφετούλα και δεν έχω παρατσούκλι. Λατρεύω το μικρό 
μου όνομα και μου δόθηκε από τον πατέρα μου. "

Η Καφετούλα ένιωσε καθησυχασμένη από την καλοσύνη τους: θα μπορούσαν να 
την διώξουν μακριά και να επισημάνουν την αυθάδειά της, αλλά αντ' αυτού την 
υποδέχτηκαν στο σπίτι τους, σαν να ήταν ευπρόσδεκτη. Ζήτησε συyyνώμη για τη 
συμπεριφορά της το προηγούμενο βράδυ. Τότε τους είπε για τις ατυχείς περιπέτειες 
της και τους εμπιστεύτηκε τις ανησυχίες της. Σοκαρισμένοι και λυπημένοι γι 'αυτήν, 
την ηρέμησαν και της είπαν ότι θα έκαναν οτιδήποτε για να την προστατεύσουν από 
τον κακό πατριό της. Της έδωσαν αλόη βέρα για να θεραπεύσει το ηλιακό έγκαυμα. 
Ο Αλμπέρτο την έκανε ένα στρώμα τόσο άνετο όσο το δικό του, ώστε να μπορεί να 
ξεκουραστεί.

«Πρέπει να φύγουμε τώρα, αγαπητή φίλη! Πηγαίνουμε στη σχολή της πόλης, όπου 
σπουδάζουμε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Τα λέμε σύντομα! Νιώσε σα στο σπίτι σου!»
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Η Καφετούλα συνειδητοποίησε τότε γιατί υπήρχαν πινέλα, χρώματα, πηλός, ξύλο και 
πολλά άλλα υλικά ζωγραφικής και γλυπτικής στο σπίτι τους. Τα βιβλία στα ράφια ήταν 
κυρίως ντοκιμαντέρ και βιβλία με τεχνικές. Με τα χρήματά της, για να ευχαριστήσει 
τους σπουδαστές για την υποδοχή τους, αποφάσισε να ολοκληρώσει αυτήν τη 
συλλογή και να αγοράσει πολλά πολύ ακριβά όργανα και συσκευές. Οι μαθητές ήταν 
ευχαριστημένοι και την ευχαρίστησαν θερμά για αυτήν τη δωρεά.

Τις πρώτες μέρες η Καφετούλα ξεκουράστηκε, αλλά μετά βαρέθηκε μέχρι θανάτου. 
Έτσι, για να περάσει το χρόνο, άρχισε να διαβάζει και να μαθαίνει να σχεδιάζει. 
Με το διαθέσιμο υλικό, ζωγράφισε, έφτιαξε πήλινα δοχεία και μικρές ξύλινες 
κατασκευές. Τότε είχε μια ιδέα: γιατί να μην χρησιμοποιήσει τα απορρίμματα στον 
κάδο απορριμμάτων για να φτιάξει νέα αντικείμενα; Έφτιαξε διάφορα πράγματα από 
χαρτόνι, πλαστικό, ακόμη και από φλούδες λαχανικών.

Όταν οι φίλοι της είδαν τη δουλειά της, ήταν έκπληκτοι και γεμάτοι θαυμασμό για 
την ομορφιά και την πρωτοτυπία αυτών των δημιουργιών. Αποφάσισαν να τα 
παρουσιάσουν σε μια έκθεση με θέμα την οικολογία που διοργάνωσε η σχολή τους.

Πολλοί άνθρωποι προσκλήθηκαν στα εγκαίνια και όλοι εντυπωσιάστηκαν από τα 
έργα της Καφετούλας. Ένας πλούσιος εραστής της τέχνης, αναγνωρίζοντας την 
οικολογική και καλλιτεχνική ιδιοφυΐα της νεαρής γυναίκας, αγόρασε πολλά από τα 
έργα της. Μέσα σε λίγους μήνες, έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς και πλουσιότερες 
καλλιτέχνες του βασιλείου.
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Ο βασιλιάς δεν είχε ξαναδεί την κυνηγό. Ήταν πολύ αναστατωμένος επειδή έπρεπε 
να του φέρει τα χρήματα της Καφετούλας. «Έφυγε με τα χρήματά μου» σκέφτηκε, 
«Δεν με νοιάζει, τουλάχιστον η Καφετούλα είναι νεκρή, δεν θα μπορούσε να 
επιβιώσει στην έρημο ούτως ή άλλως». Τότε πλησίασε τον μαγικό του καθρέφτη και 
ρώτησε: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι ο πλουσιότερος στο βασίλειο;»

Και ο καθρέφτης απάντησε:

«Εσείς, βασιλιά μου, είστε ο πλουσιότερος σε αυτήν τη χώρα, αλλά πολύ μακριά στην 
έρημο, η Καφετούλα κρύβεται με επτά φοιτητές και έχει γίνει πολύ πιο πλούσια από 
εσάς».

Έξω φρενών από οργή, ο βασιλιάς έκανε έρευνες. Άκουσε τα νέα της φήμης της 
Καφετούλας. Άρχισε να επινοεί ένα νέο σχέδιο.

Βρήκε το κρησφύγετο και κρύφτηκε πίσω από το μοναδικό φυτό που εκτιμούσε, το 
αλμυρίκι, ένα μεγάλο, τραχύ δέντρο με φλοιό και με μικρά φολιδωτά φύλλα, που του 
θύμισε περήφανα τη δική του πολεμική στάση. Περίμενε υπομονετικά το επόμενο 
βράδυ, μετά μπήκε ήσυχα στο σπίτι και, χωρίς να τον προσέξει κανείς, έκλεψε όλα τα 
έργα της Καφετούλας και έφυγε.

Το πρωί η Αγιάνα, η Καμίλ, η Ρενάτα, ο Κόλιν, ο Αλμπέρτο, ο Γκάρι και ο Αντίου ήταν 
πολύ λυπημένοι που είδαν ότι τα έργα τέχνης είχαν εξαφανιστεί. Έξυπνη όπως ήταν, 
η Καμίλ πρότεινε να φέρει νέα υλικά από κάδους ανακύκλωσης στη σχολή τους. 
Γκρινιάζοντας επανειλημμένα, ο Γκάρι πρότεινε να βοηθήσει. Ο Αντίου πήδηξε από 
τη χαρά επειδή πίστευε ότι η ιδέα ήταν τόσο εξαιρετική. Ο Κόλιν χρησιμοποίησε ένα 
γάντι και μια μάσκα για να αποφύγει το φτέρνισμα στα σκουπίδια. Φυσικά, όλα αυτά 
είχαν κάνει τον Αλμπέρτο   κουρασμένο και πήγε ξανά στο κρεβάτι, και όσο για τη 
Ρενάτα, αυτή δεν είπε τίποτα.

Και οι έξι επέστρεφαν καθημερινά φορτωμένοι με νέα υλικά. Ο Αλμπέρτο ενθάρρυνε 
και βοήθησε την Καφετούλα, κάτι που της έδωσε το θάρρος να επιστρέψει στη 
δουλειά γρήγορα.

Η φήμη της μεγάλωσε. Πολλοί άνθρωποι της έστειλαν επιστολές ευχαριστώντας 
την για τις γνήσιες, διορατικές και ενδιαφέρουσες ιδέες της. Όλοι αναγνώρισαν 
την ικανότητά της να ευαισθητοποιεί για την οικολογική έκτακτη ανάγκη. Οι 
δημιουργίες της κατέστησαν δυνατή την επίγνωση των επιβλαβών επιπτώσεων της 
υπερκατανάλωσης. Επαναχρησιμοποιήστε αντί να πετάξετε, να αγοράσετε λιγότερα 
αλλά καλύτερα προϊόντα, αυτό το μήνυμα έδιναν τα έργα της.

Εν τω μεταξύ στο βασίλειο, ο βασιλιάς ρώτησε τον καθρέφτη του ξανά... και πάλι 
απάντησε ότι η Καφετούλα είχε γίνει δέκα χιλιάδες φορές πλουσιότερη από αυτόν.
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Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να σταθεί χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτή τη φορά 
μεταμφιέστηκε ως πλούσιος συλλέκτης έργων τέχνης και χτύπησε την πόρτα της 
Καφετούλας. Άνοιξε με χαρά και τον καλωσόρισε. Ο βασιλιάς προσποιήθηκε ότι 
ενδιαφέρεται και αγόρασε όλα τα έργα της. Αλλά αυτό που δεν γνώριζε η Καφετούλα 
ήταν ότι της είχε δώσει ψεύτικα χρήματα. Καθώς έφευγε, την χαιρέτησε ευγενικά 
με ένα απατηλά ζεστό χαμόγελο και στη συνέχεια πέταξε βιαστικά τα πάντα σε ένα 
κάδο. Στη συνέχεια πήγε γρήγορα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και είπε στους 
αστυνομικούς ότι η Καφετούλα αποθηκεύει ένα τεράστιο ποσό ψεύτικων χρημάτων. 
Πήγαν γρήγορα στο σπίτι της, βρήκαν τα χρήματα και ζήτησαν από την Καφετούλα 
να τους ακολουθήσει. Είχε αρκετό χρόνο να πάει στο μπάνιο πριν φύγει και έγραψε 
ένα μήνυμα στον τοίχο. Λίγο αργότερα, ήταν στη φυλακή.

Το βράδυ, όταν οι επτά νέοι έφτασαν στο σπίτι, πανικοβλήθηκαν επειδή δεν 
μπορούσαν να βρουν την Καφετούλα. Ευτυχώς, πριν πάνε για ύπνο, ο Αλμπέρτο 
βρήκε το μήνυμά της στον τοίχο του μπάνιου. Έλεγε: «Με μεταφέρουν στη φυλακή, ο 
βασιλιάς με έχει ξεγελάσει με πλαστά χαρτονομίσματα.»

Έφυγαν γρήγορα για να συναντήσουν τον δικαστή του βασιλείου. Ήταν πολύ σοφός, 
τους άκουσε προσεκτικά και κατέληξε να τους πιστέψει, γνωρίζοντας τη φήμη του 
βασιλιά. Απελευθέρωσε την Καφετούλα υπό έναν όρο: δεν θα έπρεπε πλέον να 
ανοίξει την πόρτα σε έναν ξένο.
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Στο μεταξύ, ο βασιλιάς είχε επιστρέψει στο παλάτι του, χαρούμενος για την 
αποτρόπαια δράση του. Ρώτησε ξανά τον καθρέφτη του, αλλά για άλλη μια φορά 
η απάντηση ήταν πολύ δυσάρεστη για αυτόν. Ο βασιλιάς φώναξε οργισμένα: «Η 
Καφετούλα πρέπει να πεθάνει!»

Το βράδυ, ντύθηκε σαν έμπορος και αγόρασε μια καρύδα. Στη συνέχεια, πήγε στο 
εργοστάσιο δίπλα στο κάστρο του και έβαλε τα μισά φρούτα σε δηλητήριο που είχε 
φτιάξει, ένα μείγμα από χυμό ευφορβίας και άλλων δηλητηριωδών ουσιών. Καθώς 
έφυγε, ξέχασε να πάρει το αντίδοτο που θα τον έσωζε αν άγγιζε κατά λάθος την 
εμποτισμένη πλευρά του καρυδιού. Πήρε μια από τις καμήλες του, πέρασε την έρημο 
και εμφανίστηκε το επόμενο πρωί μπροστά από την πόρτα των φοιτητών. Φώναξε 
ξανά και ξανά έξω από την πόρτα, αλλά κανείς δεν άνοιξε. Στη συνέχεια, πήγε 
μπροστά σε ένα παράθυρο και είδε την Καφετούλα. «Έλα, ωραίο κορίτσι», είπε με 
μια ικετευτική φωνή προσπαθώντας να την κάνει να πιστέψει ότι ήταν φτωχό θύμα, 
«αγοράστε κάτι για να μπορέσω να ταΐσω την οικογένειά μου».

Η Καφετούλα τον λυπήθηκε πολύ, αλλά δεν άνοιξε την πόρτα της. Από το παράθυρο, 
του έδωσε κάποια χρήματα και του είπε ότι δεν χρειαζόταν τίποτα.

«Ορίστε, κυρία, θα σου δώσω μια καρύδα για να σε ευχαριστήσω για τη 
γενναιοδωρία σου» είπε, κρατώντας το μη επικαλυμμένο μισό του φρούτου.

Τον κοίταξε καχύποπτα, αλλά αποφάσισε να πάρει την καρύδα και να την αφήσει 
στην άκρη. Τον είδε να φεύγει και στη συνέχεια παρατήρησε κάτι περίεργο: φορούσε 
παχιά λαστιχένια γάντια. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε το σώμα της να καίει και το κεφάλι 
της να γυρίζει. Τα πόδια της έτρεμαν και λιποθύμησε.

Οι τοξικές ουσίες από την καρύδα είχαν περάσει από το δέρμα των χεριών της… Ο 
βασιλιάς γύρισε και την είδε να καταρρέει πίσω από το παράθυρο. Ξέσπασε σε ένα 
σαδιστικό γέλιο: ήταν σίγουρος τώρα ότι η Καφετούλα ήταν νεκρή. Και επιτέλους την 
ξεφορτώθηκε.

Το βράδυ, οι επτά μαθητές επέστρεψαν στο εξοχικό τους, όπου βρήκαν την 
Καφετούλα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Η Αγιάνα έσπευσε να πάρει τον σφυγμό της, 
«Αναπνέει ακόμα!» είπε με ανακούφιση. Τότε είδε την καρύδα να βρίσκεται στο 
τραπέζι, δίπλα στο ακίνητο σώμα της νεαρής γυναίκας.

«Πρέπει να είναι ένα από τα βρώμικα κόλπα του κακού πατριού της! Αυτό το 
φρούτο πρέπει να είναι δηλητηριασμένο, μην το αγγίζετε! Βοήθησέ με να βάλω την 
Καφετούλα στον καναπέ μέχρι να βρούμε μια λύση.»

Έπειτα έσπευσε στο ράφι και πήρε ένα μεγάλο ιατρικό βιβλίο. 
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Περιηγήθηκε με μανία στις σελίδες του βιβλίου αναζητώντας ένα αντίδοτο στο 
δηλητήριο που διέτρεχε τις φλέβες της φίλης της, αλλά κατέληξε να συνειδητοποιεί ότι 
χωρίς να γνωρίζει ποια τοξική ουσία ήταν, ήταν αδύνατο να βρεθεί η θεραπεία - στη 
χειρότερη περίπτωση μπορεί να καταλήξει να τη σκότωνε αν δεν ήταν η σωστή. Ο 
μόνος τρόπος για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επιδεινώσει την κατάστασή της θα ήταν να 
αναλυθεί το αίμα της, αλλά το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν επτά ώρες με τα πόδια 
και είχε ήδη σκοτεινιάσει...

Και οι επτά μαθητές συμφώνησαν τη νύχτα εκ περιτροπής να παρακολουθήσουν την 
Καφετούλα και να πάρουν το πρώτο λεωφορείο το πρωί για να την μεταφέρουν στο 
νοσοκομείο. Το πρώτο μέρος της νύχτας πέρασε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό, 
αλλά, ενώ ήταν η σειρά του, ο Γκάρι άκουσε έναν αστείο θόρυβο από τους θάμνους 
με τα αλμυρίκια. Πήρε ένα τηγάνι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε περίπτωση 
που ο κακός βασιλιάς ερχόταν να τελειώσει τη βρώμικη δουλειά του και πλησίασε 
ήσυχα τα δέντρα. 
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Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με μια μικρή μαϊμού. Δεν πρόλαβε να πάρει μια 
ανάσα όταν ο πίθηκος άνοιξε το στόμα του και τον χαιρέτησε σε άψογα Αγγλικά: 

«Καλησπέρα αγαπητέ μου, συγχώρεσέ με για αυτήν την κάπως αργή και τολμηρή 
είσοδο, αλλά ο χρόνος τελειώνει για...»

«Μα πώς τολμάς; Είσαι ακόλουθος του βασιλιά; Σε προειδοποιώ: καλύτερα να φύγεις 
πριν σε χτυπήσω με αυτό το τηγάνι! Όσο είμαι ζωντανός, δεν θα αγγίξετε ούτε μια 
τρίχα από το κεφάλι της Καφετούλας!!»

«Όχι όχι, κάνεις λάθος αγαπητέ μου, είναι ακριβώς το αντίθετο, έρχομαι να τη 
βοηθήσω... Επιτρέψτε μου να εξηγήσω, είμαι...»

«Κράτα το στόμα σου κλειστό, βρώμικε μικρέ κακοποιέ! Μην μου λες εμένα τι να 
κάνω, τα απατηλά λόγια σου δεν θα έχουν καμία επίδραση σε μένα!

Η Καμίλ είχε ξυπνήσει από όλο αυτό τοv θόρυβο. Αφού έλεγξε ότι η Καφετούλα ήταν 
εντάξει, έσπευσε έξω, όπου άκουσε τον πνιχτό ήχο μιας έντονης συζήτησης... Όταν 
άνοιξε την πόρτα και ανακάλυψε ότι ο Γκάρι μιλούσε με μια μαϊμού, δεν μπορούσε να 
συγκρατήσει ένα επιφώνημα έκπληξης: «Μα, τι...!». Η πρότασή της έσβησε στα χείλη 
της.
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«Μείνε μακριά, είναι απεσταλμένος του βασιλιά! Αλλά μην πανικοβληθείς, έχω τον 
έλεγχο της κατάστασης!» Ο Γκάρι φώναξε με έναν σταθερό και κάπως θεατρικό τόνο, 
δεδομένης της διαφοράς στη δύναμη ανάμεσα σε αυτόν και τον φοβισμένο μικρό 
μακάκο.

«Όχι, σου υπόσχομαι. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να σώσετε την Καφετούλα! 
Είμαι με το μέρος σας, παρακαλώ πιστέψτε με!» φώναξε το μικρό πλάσμα με δάκρυα 
στα μάτια.

«Α, παίζει καλά τον ρόλο του, ο τύπος, τον πιστεύω σχεδόν! Σκάσε και τρέξε, πριν σε 
κάνω να νιώσεις το τηγάνι μου!» είπε ο Γκάρι περιφρονητικά και με έμφαση.

«Γκάρι, σε παρακαλώ ηρέμησε, μπορεί να λέει την αλήθεια, τουλάχιστον να του 
δώσεις την ευκαιρία να μας εξηγήσει…» είπε η Καμίλ με χαλαρωτικό τόνο. Έπειτα 
έβαλε απαλά το χέρι της στο χέρι του Γκάρι προσπαθώντας να τον κάνει να αφήσει το 
τηγάνι, αλλά ο Γκάρι αντιστάθηκε.

«Με τίποτα! Δεν ξέρουμε ποια μαγικά κόλπα μπορεί να έχει αυτός ο κατεργάρης στην 
τσάντα του! Ας μην το ρισκάρουμε!»

 18



Η Καμίλ κατάφερε να τον πείσει να ξυπνήσει όλους τους άλλους για να δώσει 
συμβουλές και να αποφασίσει τι να κάνει με αυτόν τον μυστηριώδη επισκέπτη. Με 
τέσσερις ψήφους έναντι τριών, τελικά αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία να 
εξηγήσει τους λόγους για την παρουσία του.

«Ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα;» ρώτησε η Αγιάνα επίσημα.

«Λυπάμαι για αυτήν την απροσδόκητη άφιξη. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω τις καλύτερες 
προθέσεις. Έτσι, το όνομά μου είναι Ντορίν, και είμαι η κόρη ενός κυνηγού που 
εργάζεται στην υπηρεσία του βασιλιά. Πριν από λίγους μήνες, ο βασιλιάς ήθελε να 
δοκιμάσει την πίστη μου, διατάζοντας μου να πάρω την Καφετούλα στην έρημο και 
να τη σκοτώσω… Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω, και εγώ ήμουν αυτή που της 
έδειξα την κατεύθυνση προς το σπίτι σας, όπου ήξερα ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη και 
ασφαλής. Στη συνέχεια έζησα κρυμμένη για αρκετές εβδομάδες, αλλά ο βασιλιάς 
τελικά με βρήκε όταν έμαθε ότι η Καφετούλα ήταν ζωντανή. Για να με τιμωρήσει 
για ανυπακοή, με μετέτρεψε σε μαϊμού... Με έκανε να κάνω ακροβατικά για να 
αποσπώ την προσοχή της αυλής του και με κράτησε κλειδωμένη τον υπόλοιπο 
χρόνο... Αλλά χθες, από τον πύργο όπου με κρατούσε φυλακισμένη, είδα τον βασιλιά 
φεύγει από το κάστρο στη μέση της νύχτας, μεταμφιεσμένος σε ταξιδιώτη έμπορο 
και να αλείφει μια καρύδα με ένα περίεργο υγρό. Νόμιζα ότι ετοίμαζε κάτι κακό και 
ανησυχούσα για την Καφετούλα. Ευτυχώς, στη βιασύνη του, όταν μου έφερε κάτι να 
φάω, ξέχασε να κλειδώσει την πόρτα στο κελί μου και έτσι κατάφερα να ξεφύγω και 
να τον ακολουθήσω από μακριά. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα να σώσω την 
Καφετούλα.»

«Πολύ καλά», είπε ο Κόλιν με δυσπιστία, αλλά τι θα κάνεις στην πράξη; Είσαι 
κυνηγός, όχι γιατρός όσο γνωρίζω!» είπε πριν εκπέμψει ένα από αυτά τα βροντερά 
φτερνίσματα.

«Πριν αρχίσω να παρακολουθώ τον βασιλιά, μπήκα στο εργοστάσιό του για να δω 
τι δηλητήριο είχε χρησιμοποιήσει και πήρα το αντίδοτο μαζί μου », είπε, τραβώντας 
περήφανα ένα μικρό φιαλίδιο από το τσαντάκι της. Και δεν είναι μόνο αυτό, κατάφερα 
να κλέψω αυτό από...

Τότε τους έδειξε ένα ασημένιο μενταγιόν σε σχήμα μισοφέγγαρου που έμοιαζε 
ακριβώς με εκείνο που φορούσε πάντα η Καφετούλα στο λαιμό της.

«Και ναι, ξέρω επίσης ότι ο βασιλιάς έχει έναν μαγικό καθρέφτη που κρατά ως 
φυλαχτό. Πήγα κρυφά να τον δω χθες το βράδυ. Ως μαϊμού, κατάφερα να περάσω 
από το παράθυρο και κανείς δεν ανησύχησε γι’ αυτό, τέτοια τύχη! Μου έδειξε πού 
ήταν κρυμμένο το μενταγιόν. Μου είπε ότι η Καφετούλα είχε το άλλο μισό και ότι αν 
μπορούσαμε να τα φέρουμε μαζί, θα μπορούσαμε τελικά να νικήσουμε τον κακό 
βασιλιά για πάντα!»
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Η Αγιάνα άρπαξε το φιαλίδιο, το άνοιξε, και μύρισε το περιεχόμενό του, σμίγοντας τα 
φρύδια της όπως έκανε όποτε επικεντρωνόταν σε ένα δύσκολο έργο. Τελικά, έδωσε 
την ετυμηγορία της: «Αυτό είναι ένα εκχύλισμα από έναν ιδιαίτερο κάκτο. Έχει γεύση 
δυσάρεστη, αλλά είναι ακίνδυνο για την υγεία. Ακόμα κι αν δεν βγάλει την φίλη μας 
από το κώμα, δεν μπορεί να την βλάψει.»

Και οι οκτώ πήγαν στο προσκέφαλο της Καφετούλας. Η Αγιάνα έχυσε απαλά το παχύ 
υγρό στο στόμα της και περίμενε, κρατώντας την ανάσα της. Μετά από λίγα λεπτά, η 
Καφετούλα άρχισε να βήχει και στη συνέχεια άνοιξε τα κουρασμένα μάτια της. Όλοι 
ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση. Ένα βλέμμα αηδίας στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο 
πρόσωπο της Καφετούλας: «Αχ! Γρήγορα, λίγο νερό! Έχει απαίσια γεύση!». Αφού η 
Καφετούλα είχε αδειάσει το ποτήρι με το νερό και συνήλθε τελείως, η Ντορίν της είπε 
όλη την ιστορία. Όταν τελείωσε την ιστορία της, της έδωσε το μενταγιόν.

«Θεέ μου!» αναφώνησε η Καφετούλα. Είναι πραγματικά το ίδιο με αυτό που φοράω! 
Ήταν ο πατέρας μου που μου το έδωσε όταν γεννήθηκα… »

«Ο μαγικός καθρέφτης στο κάστρο λέει ότι αν βάλουμε τα δύο μισά μαζί, θα έχουμε 
τη δύναμη να εμποδίσουμε τον πατριό σου να ενεργεί κακόβουλα…»

«Δεν θα χάσουμε τίποτα αν προσπαθήσουμε…», είπε η Καφετούλα, λίγο διστακτικά.

Έπειτα τράβηξε τα δύο κρεμαστά πιο κοντά το ένα στο άλλο και μόλις ήρθαν σε 
επαφή ένα ισχυρό μπλε φως ξεχύθηκε από την ένωση τους, πλημμυρίζοντας 
ολόκληρο το δωμάτιο. Στη συνέχεια, η ακτίνα του φωτός κινήθηκε προς την Ντορίν 
και την τύλιξε σε μια έντονη δίνη. Όταν πέρασε ο ανεμοστρόβιλος, μια νεαρή 
γυναίκα με μαλλιά σχεδόν τόσο σκούρα όσο της Καφετούλας βρισκόταν στο μέρος 
όπου η μαϊμού στεκόταν λίγο νωρίτερα. Οι τελευταίες αμφιβολίες της Καφετούλας 
διαλύθηκαν:

«Ήσουν εσύ που με έσωσες και μου έδειξες πώς να αποφύγω τοv θάνατο από την 
δίψα στην έρημο!» Αναφώνησε. Οι δύο γυναίκες αγκάλιασαν η μια την άλλη για πολύ 
ώρα.

«Η βασιλεία αυτού του τυράννου έχει προχωρήσει αρκετά, ήρθε η ώρα να την 
τερματίσει», είπε η Καφετούλα. Ντορίν, νομίζεις ότι μπορείς να μας βοηθήσεις να 
μπεις στο κάστρο χωρίς να μας προσέξει κανείς;»

«Ναι, ξέρω πού είναι οι φύλακες, αλλά χρειαζόμαστε ένα σχέδιο», της είπε.

Με ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο και προμήθειες νερού, όλοι ξεκίνησαν για το 
κάστρο.
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Όταν οι πύλες του κάστρου ήταν τελικά ορατές, η Καμίλ και ο Γκάρι χώρισαν από 
την υπόλοιπη ομάδα για να αποσπάσουν την προσοχή των φρουρών και έτσι 
επέτρεψαν στους άλλους να εισέλθουν στους χώρους του κάστρου – η Καμίλ επειδή 
το βρήκε εξαιρετικά αστείο και ο Γκάρι επειδή ένιωθε ακόμα ότι έπρεπε να ζητήσει 
συγγνώμη για την μάλλον εχθρική υποδοχή που είχε δώσει στην Ντορίν. Οι φρουροί 
ξεγελάστηκαν, αφήνοντάς τους τοv δρόμο ανοιχτό.

Στη συνέχεια, το μενταγιόν της Καφετούλας άρχισε να λάμπει πάλι και να κινείται 
μόνο του στον αέρα, οδηγώντας τους προς την πόρτα του δωματίου του βασιλιά. Ο 
Ντορίν τους προειδοποίησε: «Έχετε το νου σας! Τα διαμερίσματα του βασιλιά είναι 
υπό παρακολούθηση! Προσεκτικά!» Στη συνέχεια κρύφτηκαν διακριτικά σε μια εσοχή. 
Η Ρενάτα, όσο συνεσταλμένη και αν ήταν, πήρε το θάρρος και εμφανίστηκε μπροστά 
στους φρουρούς. Άρχισε να τραγουδά όσο πιο δυνατά μπορούσε και να τρέχει με 
μεγάλη ταχύτητα προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι φρουροί την ακολούθησαν. 

Οι άλλοι άρπαξαν την ευκαιρία και έσπευσαν στο δωμάτιο.
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Ελκόμενο από τον καθρέφτη σαν μαγνήτης, το μενταγιόν τραβούσε τόσο σκληρά 
την αλυσίδα που η Καφετούλα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να το ακολουθήσει. Την 
στιγμή που το μενταγιόν ήρθε σε επαφή με τον καθρέφτη, ο καθρέφτης έδωσε το 
ίδιο έντονο μπλε φως, αλλά η ακτινοβολία ήταν τόσο ισχυρή που τους τύφλωσε 
για λίγα λεπτά. Όταν μπόρεσαν να ανοίξουν ξανά τα μάτια τους, είδαν μια παλάμη 
να βγαίνει από τον καθρέφτη, σύντομα ακολουθούμενη από ένα χέρι, μετά ένα 
άλλο, ακολουθούμενο από ένα πρόσωπο με γένια και φθαρμένα χαρακτηριστικά… 
«Μπαμπά !!!», αναφώνησε η Καφετούλα, μη πιστεύοντας στα μάτια της. «Αγαπητό 
μου παιδί...» ο άντρας απάντησε τρυφερά, ανοίγοντας τα χέρια του προς αυτήν 
δακρυσμένος από την συγκίνηση.

Ωστόσο, η αγκαλιά τους διακόπηκε επειδή άκουσαν βήματα από τοv διάδρομο. Ο 
πατέρας της Καφετούλας έβαλε τοv δείκτη του στα χείλη του και έκανε νόημα στους 
άλλους να πάνε και να κρυφτούν πίσω από την πόρτα και στη συνέχεια έτρεξε 
να κρυφτεί πίσω από τον καθρέφτη. Λίγο αργότερα, ο κακός βασιλιάς όρμηξε στο 
δωμάτιο, κάνοντας ένα βήμα γεμάτο αυτοπεποίθηση προς τον καθρέφτη, όπου πήρε 
το χρόνο του να θαυμάσει την εικόνα του στον καθρέπτη με έναν αέρα ικανοποίησης 
προτού θέσει τη μοναδική ερώτηση που είχε σημασία γι αυτόν:

«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι ο πλουσιότερος σε ολόκληρο το βασίλειο;»

«Μπορεί να είσαι ο πλουσιότερος στο βασίλειο, αλλά η καρδιά σου είναι φτωχότερη 
από τους φτωχότερους, από τους αγρότες που τους έκανες να λιμοκτονούν για να 
ικανοποιήσεις την απληστία σου», απάντησε ο πατέρας της Καφετούλας από την 
κρυψώνα του. «Πώς τολμάς;» φώναξε ο τύραννος με πνιγμένη φωνή από θυμό. «Θα 
σου δείξω ποιο είναι το τίμημα να γελάς μαζί μου, βρώμικε καθρέφτη!» οργίστηκε, 
κουνώντας τη γροθιά του. Προς μεγάλη έκπληξή του, όταν χτύπησε στον καθρέφτη, 
η γροθιά του δεν αντιμετώπισε καμία αντίσταση αλλά μπήκε στον καθρέφτη μέχρι τον 
ώμο του. Η Καφετούλα κατάλαβε αμέσως την ιδέα που είχε ο πατέρας της, έσπευσε 
προς τον πατριό της και τον ώθησε με όλη της τη δύναμη. Έγειρε το κεφάλι του προς 
τα εμπρός και, σε ένα δευτερόλεπτο, ο καθρέφτης τον σκέπασε εντελώς. Ο πατέρας 
της Καφετούλας πήδηξε από την κρυψώνα του με μεγάλη ταχύτητα και άρπαξε 
γρήγορα το μενταγιόν της Καφετούλας.

«Τράβηξε το άλλο μισό, γρήγορα!» φώναξε. Η Καφετούλα το έκανε, και το 
μενταγιόν χωρίστηκε αμέσως στα δύο, κλείνοντας τον καθρέφτη για πάντα. Η τύχη 
του τυράννου σφραγίστηκε οριστικά. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από τον 
καθρέφτη και να πληγώσει κανέναν ξανά.

Μετά από μια στιγμή έκπληξης, όλοι φώναξαν από χαρά και έδιναν συγχαρητήρια ο 
ένας τον άλλον για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους. 
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Και με κοινή απόφαση, ξεκίνησαν να ανακοινώνουν τα νέα για την επιστροφή του 
καλού βασιλιά σε όλο το κάστρο. Στο δρόμο τους, ο βασιλιάς μπόρεσε να εξηγήσει 
στην κόρη του πώς τον είχε ξεγελάσει ο αντίπαλός του χρόνια νωρίτερα: αφού έκλεψε 
τα δίδυμα μενταγιόν, τον είχε δελεάσει στο δωμάτιο του καθρέφτη με ένα ψευδές 
πρόσχημα και τον φυλάκισε στον καθρέφτη, κάνοντας όλους να πιστέψουν ότι είχε 
εξαφανιστεί για να πάρει τη θέση του στο θρόνο.

Όλοι στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα μπουντρούμια, όπου η Καμίλ, ο Γκάρι και 
η Ρενάτα είχαν κλειδωθεί εν τω μεταξύ. Μετά την απελευθέρωσή τους, όλοι έμειναν 
έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν ότι η μητέρα της Καφετούλας βρισκόταν στο γειτονικό 
κελί. Ο τύραννος την είχε κλειδώσει εκεί αφού προσπάθησε να ξεφορτωθεί την 
Καφετούλα για πρώτη φορά.

Η Καφετούλα και οι γονείς της αγκάλιασαν ο ένας τον άλλο και έκλαιγαν για πολύ 
ώρα. Ήταν τόσο χαρούμενοι που ήταν ξανά μαζί.
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Τα νέα για την επιστροφή του καλού βασιλιά εξαπλώθηκαν γρήγορα σε ολόκληρο το 
βασίλειο, προκαλώντας πανηγυρισμό που είχαν να δουν πολλά χρόνια.

Ακολουθώντας τις συμβουλές της Καφετούλας, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα έκλεισαν 
όλα τα φρικτά εργοστάσια του πατριού και τα μετέτρεψαν σε σχολεία, όπου οι 
μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν να δημιουργούν αντικείμενα, εργαλεία και τεχνικές 
για τη διατήρηση της φύσης. Θα μπορούσαν να μελετήσουν τη βιοποικιλότητα, 
να μάθουν πώς να καταναλώνουν λιγότερα αλλά καλύτερα και πώς να διατηρούν 
τους πόρους του πολύτιμου πλανήτη. Ξαναμοίρασαν τα χρήματα του τυράννου, 
προσφέροντας σε όλους τους κατοίκους του βασιλείου τον ίδιο μισθό, ανεξάρτητα 
από την θέση τους, αρχηγός ή εργαζόμενος, για να σταματήσουν την δίψα για 
εξουσία. Και αυτό αφορούσε και τη βασιλική οικογένεια, φυσικά.

Η Ντορίν σταμάτησε το κυνήγι και άρχισε να αναπτύσσει μικρές φάρμες που 
σέβονταν τα ζώα και τη φύση.
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Όσο για την Καφετούλα και τους επτά φίλους της, άνοιξαν δωρεάν σχολές τέχνης 
σε ολόκληρο το βασίλειο, για να προσφέρουν σε όλους την ευκαιρία να αναπτύξουν 
τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες και να εμπλουτίσουν τη ζωή τους βρισκόμενοι σε 
επαφή με άλλους.

Από τότε, το σύνθημα του βασιλείου ήταν: «Ο μόνος πολύτιμος πλούτος είναι ο 
κοινός πλούτος.» 
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Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Μια μέρα, σε ένα μικρό χωριό στοv Bορρά, γεννήθηκε ένα παιδί. Της δόθηκε 
το όνομα Αλεξάνδρα. Οι γονείς της την αγαπούσαν πολύ βαθιά. Αποφάσισαν 
να κάνουν ένα πάρτι για να γιορτάσουν τη γέννηση του πρώτου και 

μοναδικού παιδιού τους. Οι γονείς προσκάλεσαν μόνο λίγους φίλους και τους 
παππούδες της Αλεξάνδρας να συμμετάσχουν στη διασκέδαση. Κάλεσαν επίσης μια 
οικογένεια από το γειτονικό εξοχικό σπίτι να μοιραστεί αυτή τη στιγμή ευτυχίας. Όλοι 
γέλασαν και απόλαυσαν το πάρτι.

Η Αλεξάνδρα έλαβε πολλά δώρα. Ξαφνικά, καθώς όλοι οι καλεσμένοι της 
τραγουδούσαν ένα τραγούδι, ο θείος της εισέβαλε στο σπίτι... αν και δεν είχε 
προσκληθεί. «Εκπλήσσομαι που δεν με κάλεσες στο πάρτι της Αλεξάνδρας!» δήλωσε 
ο θείος. Έχω ένα δώρο γι' αυτήν, είπε με ένα ύφος που προκαλούσε αηδία. Μακριά 
από μένα να το κάνω, αλλά έχω μια πρόβλεψη να κάνω, και αυτή η πρόβλεψη θα 
είναι το δώρο για τη γέννησή της. Ακούστε προσεκτικά: Για τα δέκατα τρίτα γενέθλιά 
της, η Αλεξάνδρα θα έχει ένα ατύχημα».

Αφού το είπε αυτό, εξαφανίστηκε όπως είχε έρθει. Κανείς δεν το πήρε στα σοβαρά 
και όλοι σύντομα άρχισαν να γελούν με τα παραληρηματικά λόγια αυτού του 
ανθρώπου... Σχεδόν όλοι. Η Ωκεανία, η παλιά και σοφή γιαγιά της Αλεξάνδρας, αν και 
γνωστή για την ψυχραιμία της, δεν φάνηκε να συμμερίζεται την απροσεξία των άλλων 
καλεσμένων:

«Ξέρω τον γιο μου πολύ καλά και αν ήμουν στη θέση σας, θα παρακολουθούσα 
στενά την Αλεξάνδρα...» είπε με μια τρεμάμενη φωνή που δεν είχε ακουστεί ποτέ 
πριν.
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Η Αλεξάνδρα πέρασε τα παιδικά της χρόνια παίζοντας και ανακαλύπτοντας τον κόσμο 
ευτυχισμένα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την πρόβλεψη του θείου της. 

Τελικά ήρθε η μέρα που έγινε δεκατριών χρόνων. Είχε γίνει ένα πολύ ανεξάρτητο 
νεαρό κορίτσι. Ήταν επίσης εξαιρετική κολυμβήτρια. Την ημέρα των δέκατων τρίτων 
γενεθλίων της, η γιαγιά της δεν την άφησε ποτέ από τα μάτια της. Αλλά καθώς 
περνούσε η μέρα χωρίς το παραμικρό περιστατικό, όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η "πρόβλεψη" του θείου δεν ήταν παρά ένα κακόγουστο αστείο ενός ιδιότροπου 
γέρου και ότι η Ωκεανία είχε σίγουρα αρχίσει να χάνει το μυαλό της. Την επόμενη 
μέρα, όλη η οικογένεια έφυγε με χαρά για να απολαύσει τον ήλιο στην παραλία. Η 
Αλεξάνδρα κολυμπούσε όταν άκουσε τον ήχο ενός μηχανοκίνητου σκάφους που 
πλησίαζε...

Κοίταξε γύρω της και είδε ένα φουσκωτό να τρέχει προς το μέρος της. Πανικοβλήθηκε 
και προσπάθησε να πάει κάτω από το σκάφος, αλλά... δεν είχε άλλο αέρα! 
Αποφάσισε να επιστρέψει στην επιφάνεια για να αναπνεύσει, αλλά μετά χτύπησε 
βίαια το κεφάλι της στο σκάφος και λιποθύμησε. Βυθίστηκε στον πάτο, χωρίς να 
γνωρίζει ότι η γιαγιά της είχε δει τα πάντα και είχε πηδήξει στο νερό χωρίς τον 
παραμικρό δισταγμό.
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Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, η Αλεξάνδρα ανακάλυψε ότι δεν ήταν ούτε στο 
κρεβάτι του νοσοκομείου, ούτε στο δωμάτιό της... αλλά βαθιά στον ωκεανό! Και, όταν 
θέλησε να σηκωθεί από το κρεβάτι, ανακάλυψε ότι τα πόδια της είχαν αντικατασταθεί 
από μια μεγάλη πράσινη ουρά ψαριού! Αλλά τι συνέβαινε; Πώς ήταν δυνατόν κάτι 
τέτοιο; Ήθελε να καλέσει βοήθεια, αλλά μόνο ο ήχος των φυσαλίδων που έβγαιναν 
από το στόμα της της απάντησε.
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Μόλις ξεπέρασε το αρχικό σοκ, η Αλεξάνδρα αποφάσισε να εξερευνήσει τη γύρω 
περιοχή. Ανακάλυψε ότι ήταν σε ένα είδος υποβρύχιου κάστρου... ένα κάστρο όπου ο 
χρόνος φαινόταν να μένει ακίνητος. Υπήρχαν ψάρια έτοιμα να μαγειρέψουν ακίνητα. 
Μερικά από αυτά στα υπνοδωμάτια είχαν αποκοιμηθεί πάνω στο σκουπόξυλό τους. 
Τα καβούρια ήταν ακίνητα και τα χταπόδια που έγραφαν είχαν ξεμείνει από μελάνι! 
Τα σαλάχια ήταν σωριασμένα στο πάτωμα, ακίνητα. Οι χελώνες δεν κινούνταν και τα 
δελφίνια δεν κολυμπούσαν πλέον, οι ιππόκαμποι ήταν πετρωμένοι.

Το κάστρο περιβαλλόταν από κοράλλια φωτιάς, φύκια και αχινούς που αποτελούσαν 
αδιάβατο φράγμα. Η Αλεξάνδρα ένιωσε πανικό να την κυριεύει, «Τι θα κάνω; Πού 
βρίσκομαι; Γιατί έχω πράσινη ουρά γοργόνας; Γιατί είμαι κλειδωμένη σε αυτό το 
παράξενο φρούριο;» 

Μετά από αρκετές ημέρες χωρίς να βρει διέξοδο ή κάποιον να μιλήσει, η Αλεξάνδρα 
έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και αποφάσισε να αφήσει τον εαυτό της να πεθάνει στο 
κρεβάτι, χωρίς να ξέρει τι άλλο να κάνει. Ένιωθε μόνη, εγκαταλελειμμένη, χαμένη. 

Μέχρι που μια μέρα, ένα μικροσκοπικό κίτρινο και μωβ ψάρι που ονομαζόταν Μέμορι 
γλίστρησε μέσα από την πυκνή βλάστηση και είδε την Αλεξάνδρα να κοιμάται στο 
δωμάτιό της. Χάρη στην πράσινη ουρά της, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν απόγονος 
της κυρίαρχης οικογένειας του Ωκεάνιου Κόσμου. Λοιπόν, οι φήμες ήταν αληθινές, 
σκέφτηκε: η βασιλική γενιά δεν είχε πεθάνει! Ενθουσιασμένος, της φώναξε λίγο 
απότομα:

«Έι! εσύ! Τι κάνεις εδώ ολομόναχη;»

«Ποιος μίλησε;» Η Αλεξάνδρα ανησύχησε, αγουροξυπνημένη.

«Εγώ, το ψάρι! Επίτρεψε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι Μέμορι!»

«Χάρηκα για τη γνωριμία, Μέμορι! Χμ.. είμαι η Αλεξάνδρα.» Η Αλεξάνδρα σκέφτηκε 
ότι είχε τρελαθεί. Τώρα ένα ψάρι που μιλάει! Και μετά τι;

«Είσαι η εγγονή της Ωκεανίας, έτσι δεν είναι;» συνέχισε ο Μέμορι σαν να μην είχε 
συμβεί τίποτα.

«Μα.. ξέρεις το όνομα της γιαγιάς μου; Και πώς είναι δυνατόν να μιλάμε την ίδια 
γλώσσα; Τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα, πρέπει να ονειρεύομαι, όλα συμβαίνουν 
στο κεφάλι μου!» φώναξε η Αλεξάνδρα, ξεφυσώντας.

Ο Μέμορι δίστασε για μια στιγμή, συνειδητοποιώντας τη σύγχυση στην οποία ήταν η 
συνομιλήτρια του. Ζύγισε τα λόγια του πριν απαντήσει:

«Χμ... λοιπόν... Αλεξάνδρα, τυχαίνει να είσαι απόγονος μιας μεγάλης οικογένειας 
γοργόνων, πιο συγκεκριμένα της οικογένειας που βασίλευε για πολύ καιρό πάνω από 
τον Ωκεανό...»
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Η Αλεξάνδρα, συνοφρυώθηκε, επιφυλακτικά.

«Πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος;»

«Το πράσινο χρώμα της ουράς σου είναι το χρώμα της βασιλικής οικογένειας, χωρίς 
αμφιβολία.»

Η Αλεξάνδρα έμεινε άφωνη.

«Δεν το ήξερες αυτό;»

Κούνησε το κεφάλι της, δείχνοντας ακόμα μπερδεμένη.

«Λοιπόν… Θα σου πω όλη την ιστορία. Πριν πολύ καιρό, η Βασίλισσα Ωκεανία, 
η γιαγιά σου, έγινε αντιβασιλέας του Βασιλείου των Ωκεανών, μετά το θάνατο του 
συζύγου της, βασιλιά Νορκ. Αρχικά, ήταν ο Γουόλτερ, ο θείος σου, που προοριζόταν 
να ανέβει στο θρόνο, αλλά ήταν μόλις 7 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Αλλά 
καθώς μεγάλωνε, ο πρίγκιπας Γουόλτερ έκανε μεγάλο κακό γύρω του. Έκανε κρυφά 
παράξενα πειράματα που κατέληξαν να δηλητηριάζουν όλους τους ανθρώπους του 
Ωκεανού...»

«Μα αυτό είναι τρομερό! Ποιος θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο;» αναφώνησε η 
Αλεξάνδρα, τρομοκρατημένη.

«Λοιπόν, βλέπεις, ήθελε με κάθε κόστος να πάρει τις μαγικές δυνάμεις που η 
μητέρα του και η μεγάλη αδελφή του Κοραλία έχουν φυσικά... Τρελός από ζήλια, 
προσπάθησε να τις δημιουργήσει τεχνητά με χημικά. Αλλά καθώς οι τοξικές 
δημιουργίες του χύθηκαν στον Ωκεανό, όλοι οι άνθρωποι αρρώστησαν. 
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Μια τεράστια εξέγερση ξέσπασε τότε στο βασίλειο, δεν είχαμε δει ποτέ τέτοια οργή, 
σύμφωνα με τη μνήμη ενός ψαριού - και ξέρεις, έχουμε μια εξαιρετική μνήμη, σε 
αντίθεση με ό, τι ισχυρίζονται οι άνθρωποι!

 33



Πλάσματα όλων των υποθαλάσσιων ειδών ένωσαν τις δυνάμεις τους, το πλαγκτόν 
και οι γαρίδες κατέβηκαν σε απεργία, οι φάλαινες οργάνωσαν θεαματικούς 
αποκλεισμούς, οι καρχαρίες σφυροκέφαλοι έσπασαν τα πάντα στο πέρασμά τους 
στις σικ γειτονιές, ήταν ένα μεγάλο χάος! Και τότε μια μέρα, η βασιλική οικογένεια 
βρέθηκε στη δυσάρεστη έκπληξη να ανακαλύψει καθώς ξύπνησαν ότι ολόκληρο το 
παλάτι ήταν περιτριγυρισμένο από δίχτυα ψαράδων που συνδέονται μεταξύ τους και 
ζωγραφισμένα σε έντονο κίτρινο! Αδύνατο να μπεις ή να βγεις μέχρι που μια ομάδα 
από υπερ-εκπαιδευμένα πριονόψαρα καθάρισαν το δρόμο! Ποτέ δεν γνωρίζαμε ποιος 
το έκανε, αλλά ούτως ή άλλως, γι 'αυτό το γεγονός εξακολουθούμε να το θυμόμαστε 
ως "η εξέγερση των κίτρινων διχτυών". Μετά από αυτή την εξέγερση, η αντιβασιλέας 
Ωκεανία κατέληξε να προτείνει την οργάνωση μιας λαϊκής ψηφοφορίας για το νόμο 
που απαγόρευε στις γυναίκες να βασιλεύουν. Ο λαός καταψήφισε συντριπτικά αυτόν 
τον παράλογο παλιό νόμο, έτσι ώστε η Κοραλία να γίνει η Βασίλισσα του Ωκεανού. Ο 
λαός ψήφισε μαζικά ενάντια σε αυτόν τον παλιό παράλογο νόμο, έτσι ώστε η Κοραλία 
η Γενναιόδωρη να γίνει Βασίλισσα του Ωκεανού. Αλλά αυτή η απόφαση εξόργισε τον 
Γουόλτερ. Αποφάσισε να δηλητηριάσει όλο το κάστρο για εκδίκηση. 
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Ευτυχώς, η Ωκεανία, η γιαγιά σου, τα είχε δει όλα να έρχονται πολύ πριν και είχε 
προβλέψει αυτή την οργή. Μπόρεσε να ελαφρύνει την κακή μοίρα: αντί να σκοτώσει 
όλους τους ενοίκους του κάστρου, το φίλτρο του Γουόλτερ τους έβαλε μόνο για ύπνο, 
σαν ο χρόνος να είχε σταματήσει. Η Ωκεανία δραπέτευσε με την κόρη της Κοραλία, 
τη μητέρα σου. Ο θείος σου ο Γουόλτερ πίστευε για πολύ καιρό ότι όλοι είχαν 
πεθάνει, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και της αδελφής του... Ακόμα κι εμείς, ο 
λαός του Ωκεανού, διστάσαμε να πιστέψουμε τις φήμες ότι η αντιβασιλέας Ωκεανία 
και η πριγκίπισσα Κοραλία είχαν επιβιώσει και ότι οι αναμνήσεις της τελευταίας 
είχαν διαγραφεί από τη μητέρα της... Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς 
κατάφερε να σε βρει στη γη...».

Η Αλεξάνδρα έμεινε άναυδη. Ο Μέμορι συνέχισε και εξήγησε τι συνέβαινε σήμερα: 
«Ανησυχώ πολύ γιατί ο Γουόλτερ συνεχίζει τα πειράματά του που δηλητηριάζουν 
τον Ωκεανό και μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Πρέπει να σηκωθείς από το 
κρεβάτι και να ανέβεις στο θρόνο για να γίνεις η Βασίλισσα του Ωκεανού, ο λαός μας 
χρειάζεται έναν δίκαιο και καλό ηγέτη γοργόνων! Σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα, σήκω και 
κολύμπα!»

 35



Βλέποντας την Αλεξάνδρα ακόμα δύσπιστη, ο Μέμορι αποφάσισε να παίξει το 
τελευταίο του χαρτί: «Αλεξάνδρα, πρέπει να ήταν η γιαγιά σου η Ωκεανία που σε 
έφερε σε αυτό το παλάτι, για να σε κρατήσει ασφαλή αλλά και επειδή ξέρει ότι μόνο 
εσύ μπορείς να ξυπνήσεις τους πάντες και να σώσεις το βασίλειο του Ωκεανού.

Έχει το χάρισμα να βλέπει το μέλλον, ξέρεις, αν είσαι εδώ, είναι επειδή το 
πεπρωμένο σου είναι να είσαι εδώ.»

«Αλλά δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο ρόλος μιας Βασίλισσας Γοργόνας, τι υποτίθεται ότι 
πρέπει να κάνω;» Η Αλεξάνδρα ρώτησε δειλά και πυρετωδώς.

«Μην ανησυχείς, με τον τίτλο της βασίλισσας και τις δυνάμεις σου, που είμαι 
σίγουρος ότι σύντομα θα αποκαλυφθούν, θα βρεις έναν τρόπο να σταματήσεις το 
κακό που κάνει ο θείος σου στους ανθρώπους. Πιστεύω σε σένα.»

Καθησυχασμένη, η Αλεξάνδρα συμφώνησε να ανέβει στο θρόνο, χαρούμενη που 
μπόρεσε να σταματήσει τις κακές πράξεις του θείου της Γουόλτερ.

Ο Μέμορι ήταν τόσο ενθουσιασμένος που βγήκε από το παλάτι και άρχισε να 
κολυμπάει σε όλο τον Ωκεανό για να προειδοποιήσει τους κατοίκους. Αποφάσισε να 
οργανώσει ένα μεγάλο πάρτι στο παλάτι για τη στέψη της Αλεξάνδρας. Ο Μέμορι 
ήθελε να προσκαλέσει τη βασιλική οικογένεια και είπε στην Αλεξάνδρα για το σχέδιό 
του, και εκείνη σκέφτηκε ότι ήταν μια σπουδαία ιδέα.
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Αλλά ο Μέμορι ξαφνικά ανησύχησε: «Πώς στέλνεις προσκλήσεις στη γη;»

«Ω, καλή ερώτηση. Δεν ξέρω...»

«Ω, ω! Τώρα θυμάμαι! Οι γοργόνες μπορούν να μιλήσουν στα πλάσματα του 
ουρανού! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους ζητήσεις να μεταφέρουν το 
μήνυμα στην Ωκεανία! Αλλά πες τους να προσέχουν ώστε τα νέα να μην φτάσουν στα 
αυτιά του θείου σου!»

Με τη βοήθεια του Μέμορι, που έφαγε τα φύκια και ζήτησε ευγενικά από τους αχινούς 
να απομακρυνθούν, η Αλεξάνδρα έφυγε από το παλάτι και γρήγορα έφτασε στην 
επιφάνεια του ωκεανού. 
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Εμπιστεύτηκε τις προσκλήσεις για την Ωκεανία και τη μητέρα της Κοραλίας σε έναν 
γλάρο που συμφώνησε πρόθυμα να τις πάει στον προορισμό τους.

Από το πρώτο φως της αυγής, οι επισκέπτες άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά 
από τις πόρτες του παλατιού, κάποιοι με γυαλιστερά λέπια, άλλοι με πλοκάμια 
ντυμένοι στην τελειότητα. Η έκπληξη της Αλεξάνδρας μεγάλωσε καθώς το πλήθος 
διογκώθηκε. Όταν τελικά εντόπισε τη μητέρα και τη γιαγιά της, που έμοιαζαν όπως 
παλιά, εκτός από το ότι και αυτές φορούσαν τώρα μια μεγαλοπρεπή πράσινη ουρά 
αντί για τα πόδια τους, άνοιξε δρόμο μέσα από το πλήθος και έσπευσε στην αγκαλιά 
τους. Τα δάκρυά τους αναμείχθηκαν με το αλμυρό νερό του ανακτημένου σπιτιού 
τους.

Το πάρτι ήταν υπέροχο. Η Αλεξάνδρα ανέβηκε στο θρόνο και εκφώνησε την ομιλία 
της στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων: «Αγαπητά υδρόβια είδη, αποφάσισα να σώσω 
το βασίλειο του Ωκεανού μαζί σας. Βασίζομαι στην πολύτιμη βοήθειά σας. Είστε μαζί 
μου;»

«Ω ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!» φώναξαν όλοι μαζί σαν μια φωνή οι ιππόκαμποι, τα ψάρια, τα 
δελφίνια, οι χελώνες, οι φάλαινες και πολλοί άλλοι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όλο το 
παλάτι που κοιμόταν μέχρι τότε ξύπνησε.
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Αλλά οι επευφημίες του πλήθους δεν είχαν καν το χρόνο να εξασθενίσουν όταν ο 
Γουόλτερ εμφανίστηκε από το πουθενά και φώναξε οργισμένα: 

«Μην χαίρεσαι τόσο σύντομα! Όσο ζω, καμία βασίλισσα δεν θα ανέβει στο θρόνο!»

Αλλά αμέσως, ο Γουόλτερ ήταν περικυκλωμένος από απειλητικούς σφυροκέφαλους 
καρχαρίες, και η Βασίλισσα Αλεξάνδρα απάντησε:

«Όχι Γουόλτερ, τελείωσε. Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει για τους ανθρώπους του 
Ωκεανού και ορκίζομαι στη ζωή μου ότι θα σε σταματήσω από το να ρίξεις το 
δηλητήριο και το μίσος σου στις θάλασσες.»

Με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Γουόλτερ χλεύασε «Αυτό θα το δούμε» 
και, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, σήκωσε το χέρι του και έριξε το περιεχόμενο 
ενός κόκκινου φιαλιδίου. Ξαφνικά, όλοι γύρω του πάγωσαν. Μπορούσαν ακόμα να 
ακούσουν και να μιλήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να κινηθούν πια.
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Με το δρόμο τώρα καθαρό για την Αλεξάνδρα, ο άπληστος θείος περπάτησε προς 
το μέρος της με ένα αποφασιστικό βήμα και ένα θριαμβευτικό βλέμμα. Η Αλεξάνδρα 
ένιωθε αβοήθητη. Καθώς ο Γουόλτερ την πλησίαζε, η Αλεξάνδρα, σε μια στιγμή 
πανικού, έβγαλε μια εκπληκτικά δυνατή κραυγή. Έκπληκτος, ο Γουόλτερ έκανε πίσω, 
καλύπτοντας τα αυτιά του. Ήταν αρκετό για την Αλεξάνδρα να συνειδητοποιήσει τη 
δύναμη της κραυγής της. Έτσι ανακάλυψε τη δύναμή της: την υπερηχητική κραυγή. 
Αμέσως, η Βασίλισσα Ωκεανία έριξε ένα πέπλο μαγείας προστατεύοντας το υπόλοιπο 
πλήθος από το να ακούσει την υπερηχητική κραυγή. 

Η Αλεξάνδρα πήρε μια βαθιά ανάσα και ούρλιαξε ξανά, με όλη της τη δύναμη, προς 
τον Γουόλτερ, ο οποίος πονούσε. Η δύναμη του κύματος που προώθησε η κραυγή 
της Αλεξάνδρας διέλυσε το φίλτρο του Γουόλτερ και όλο το πλήθος ανέκτησε την 
κινητικότητα του . Μόλις είχαν ανακτήσει την κινητικότητά τους οι σφυροκέφαλοι 
καρχαρίες έσπευσαν στον Γουόλτερ για να τον ακινητοποιήσουν και να δέσουν τα 
χέρια του πίσω από την πλάτη του με τα ισχυρότερα φύκια σε ολόκληρο το βασίλειο. 

Η Ωκεανία κοίταξε την εγγονή της με υπερηφάνεια και μίλησε με επίσημο αέρα: 

«Βασίλισσά μου και εγγονή μου, είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους ανακάλυψες 
την εσωτερική σου δύναμη, τη δύναμη που είχες πάντα μέσα σου. Ο θείος σου ο 
Γουόλτερ δηλητηριάστηκε από τη δίψα για εξουσία, που μπορεί να οδηγήσει μόνο σε 
καταστροφή. Η μόνη δύναμη που αξίζει τον κόπο είναι αυτή που τιμά και διατηρεί τη 
ζωή. Και αυτή τη δύναμη, ο καθένας μπορεί να τη βρει μέσα του. Μπορείς να μην το 
ξεχάσεις ποτέ αυτό;»

Η Αλεξάνδρα κατανόησε πλήρως την ευθύνη που είχε ενώπιον της και μίλησε δυνατά 
και καθαρά:

«Αγαπητοί άνθρωποι των Ωκεανών, ορκίζομαι να χρησιμοποιήσω τη βασιλεία και τις 
δυνάμεις μου με σύνεση για το κοινό καλό και τη διατήρηση της ζωής κάτω από τη 
θάλασσα. Μαζί, θα βρούμε έναν τρόπο να διορθώσουμε τη ζημιά που προκλήθηκε 
από την απληστία του θείου μου για εξουσία.»

Μια κραυγή χαράς αναδύθηκε από το πλήθος: «Ζήτω η Βασίλισσα! Ζήτω η 
Βασίλισσα!» Όλοι άρχισαν να αγκαλιάζονται, να τραγουδούν και να χορεύουν για να 
γιορτάσουν την αρχή αυτής της νέας εποχής. 

Τις επόμενες εβδομάδες, η βασίλισσα Αλεξάνδρα μαζί με τη γιαγιά της Ωκεανία και τη 
μητέρα της Κοραλία και όλους τους κατοίκους του βασιλείου άρχισαν να καθαρίζουν 
τα νερά. Το έργο ήταν επίπονο, αλλά κανείς δεν παραπονέθηκε επειδή ήξερε ότι 
εργάζονταν για το κοινό καλό των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Εξάλλου, 
η Αλεξάνδρα αποδείχθηκε έμφυτη ηγέτης. Αντιμετώπιζε τους υπηκόους της με 
σεβασμό, δουλεύοντας δίπλα-δίπλα μαζί τους. 
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Είχε καταφέρει ακόμη και να αναγνωρίσει ένα φύκι που έκανε τα υποβρύχια 
πλάσματα απρόσβλητα από τις τοξίνες των δηλητηρίων του Γουόλτερ και τους 
επέτρεψε να καθαρίσουν αυτά τα απόβλητα χωρίς να θέσουν την υγεία τους σε 
κίνδυνο.

 Ωστόσο, οι άνθρωποι τελικά συνειδητοποίησαν ότι η ρύπανση δεν είχε σταματήσει 
με τη φυλάκιση του Γουόλτερ. Προφανώς είχε βρει έναν τρόπο να συνεχίσει να 
βλάπτει το περιβάλλον από απόσταση, αλλά δεν αποκάλυψε σε κανέναν από 
πού προερχόταν η νέα μόλυνση. Μια μέρα, ενώ ο Μέμορι έψαχνε για νέες πηγές 
ρύπανσης, ανακάλυψε ένα ναυάγιο που ήταν κρυμμένο από πολλά φύκια και νεκρά 
κοράλλια. Μπήκε στο σκάφος και ανακάλυψε ότι ήταν το κρησφύγετο του Γουόλτερ, 
όπου συνήθιζε να κάνει τα σκοτεινά του πειράματα. Η περιοχή ήταν τόσο μολυσμένη 
που ο Μέμορι δύσκολα μπορούσε να ξεφύγει και να βρει αρκετή δύναμη για να 
κολυμπήσει στο κάστρο για να πει στη Βασίλισσα Αλεξάνδρα τα νέα. 

«Βασίλισσα Αλεξάνδρα, Βασίλισσα Αλεξάνδρα, βρήκα την πηγή όλης της ρύπανσης, 
το κρησφύγετο του Γουόλτερ!» φώναξε ο Μέμορι λίγο πριν λιποθυμήσει. Χρειάστηκαν 
αρκετές ημέρες εντατικής θεραπείας για να μπορέσει να εξηγήσει με περισσότερες 
λεπτομέρειες τι είχε ανακαλύψει. 

Εν τω μεταξύ, η Αλεξάνδρα και οι σύμβουλοί της είχαν εργαστεί σκληρά για να 
αναπτύξουν μια λύση για την εξουδετέρωση του δηλητηρίου. Τελικά ανακάλυψαν 
ότι τα μαλλιά γοργόνας είχαν μια μαγική ικανότητα να απορροφούν τοξικά υγρά. Η 
Αλεξάνδρα, η Ωκεανία και η Κοραλία συμφώνησαν να ξυρίσουν τα μακριά μαλλιά 
τους για να φτιάξουν παγίδες για το δηλητήριο από αυτά. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. 
Ως εκ τούτου, οι διπλωμάτες πήγαν να ζητήσουν βοήθεια από τις γοργόνες των 
γειτονικών βασιλείων, οι οποίοι συμφώνησαν με χαρά να δωρίσουν τα μαλλιά τους 
για έναν τέτοιο σκοπό. 
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Όταν το γιγαντιαίο δίχτυ των μαγικών μαλλιών ήταν τελικά έτοιμο, ο Μέμορι 
ανάρρωσε πλήρως. Στη συνέχεια, ήταν σε θέση να ηγηθεί της τελικής αποστολής 
καθαρισμού. Αν και αισθάνθηκε πολύ λυπημένη που είδε όλες τις ζημιές που είχε 
προκαλέσει ο Γουόλτερ, η Αλεξάνδρα αισθάνθηκε ανακουφισμένη που τελικά θα 
μπορούσαν να απαλλαγούν από την κύρια πηγή ρύπανσης. Αρκετές εκατοντάδες 
υποβρύχια πλάσματα, κατάλληλα ντυμένα με τον προστατευτικό εξοπλισμό τους, 
συνεργάστηκαν για να τυλίξουν τα συντρίμμια με το δίχτυ. Λίγες μέρες αργότερα, όλο 
το δηλητήριο είχε απορροφηθεί και τα νερά είχαν ανακτήσει τη διαφάνεια και τη λεπτή 
γεύση του ιωδίου.

Μόλις εκπληρώθηκε η αποστολή της, η Αλεξάνδρα συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι 
ήταν στην καλύτερη στιγμή για να μάθουν τι ήταν καλό για αυτούς. Μετά τον 
καθαρισμό των θαλασσών από την ρύπανση, ήρθε η ώρα να αφαιρεθούν και τα 
τελευταία κατάλοιπα της εξουσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Αλεξάνδρα 
αποφάσισε να προτείνει δημοψήφισμα για την κατάργηση της μοναρχίας. Ο λαός 
ψήφισε συντριπτικά υπέρ της καθιέρωσης μιας συμμετοχικής δημοκρατίας. Η 
εμπιστοσύνη τους στην Αλεξάνδρα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και εξελέγη 
ως η πρώτη πρόεδρος της νέας κυβέρνησης και παραμένει μέχρι σήμερα η πιο 
εμπνευσμένη γοργόνα όλων των εποχών.
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Πριν από πολύ καιρό υπήρχε μια φτωχή χήρα που ζούσε με τους τρεις γιους 
της σε ένα μικρό σπίτι. Το όνομά της ήταν Σάρα. Οι δύο νεότεροι γιοι ήταν 
πολύ όμορφοι και τους άρεσαν τα άλογα. Ο μεγαλύτερος γιος, ο Νέστωρ, 

αγαπούσε πολύ να βοηθά τη μαμά του με τις δουλειές και να διαβάζει βιβλία. Κάθε 
μέρα άναβε φωτιές, μαγείρευε γεύματα, φρόντιζε τον κήπο και διόρθωνε τα πράγματα 
όταν χαλούσαν. Ο Νέστωρ δεν ήταν τόσο όμορφος όσο τα αδέρφια του, αλλά ήταν 
πολύ έξυπνος, σοφός και γενναιόδωρος. Είχε καστανά μαλλιά και καστανά μάτια και 
φορούσε γυαλιά.

Μια μέρα η μητέρα έφερε καλά νέα. Κληρονόμησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από 
έναν απομακρυσμένο ξάδελφό της. Αμέσως η Σάρα έγινε πολύ πλούσια.

«Γιοί μου! είπε η ευτυχισμένη μητέρα, θα πάρω την κληρονομιά μου. Πείτε μου τι 
ωραία δώρα μπορώ να σας φέρω.»

 «Φέρε μας τα καλύτερα άλογα στο βασίλειο!» είπαν οι γιοι.

«Τι λες εσύ, Νέστωρ;»

«Το μόνο που θέλω, μητέρα, είναι ένα βιβλίο».

Λίγες μέρες αργότερα, η Σάρα επέστρεφε στο σπίτι της όταν συνειδητοποίησε ότι 
είχε ξεχάσει το βιβλίο του Νέστορα. Σταμάτησε να σκεφτεί μια λύση και στη συνέχεια 
συνειδητοποίησε ότι περιβάλλονταν από ένα όμορφο λιβάδι γεμάτο από πολύχρωμα 
λουλούδια και πεταλούδες, και πουλιά που τραγουδούσαν παραδεισένια. 

Ο Νέστωρ 
και το Τέρας
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Γοητευμένη από την ομορφιά του λιβαδιού, δεν κατάλαβε ότι σκοτείνιαζε και ήταν 
κουρασμένη και πεινασμένη. Τότε, παρατήρησε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε ένα 
μεγάλο κάστρο. Ίσως ήταν ένα μέρος όπου μπορούσε να μείνει τη νύχτα, σκέφτηκε. 
Όταν η Σάρα έφτασε κοντά, είδε ότι ήταν ένα σχεδόν ερειπωμένο κάστρο. Το βρήκε 
πολύ περίεργο, αλλά η μπροστινή πόρτα ήταν ανοιχτή…

Τα άλογα ήταν ανήσυχα, καθώς μπορούσαν να αισθανθούν ότι κάτι κακό επρόκειτο 
να συμβεί. Τράβηξαν τόσο σκληρά το χαλινάρι που η Σάρα δεν είχε άλλη επιλογή 
από το να το αφήσει. Έφυγαν, αφήνοντας τη Σάρα μόνη.

Η χήρα μπήκε μέσα στο ερειπωμένο κάστρο, όπου της τράβηξε την προσοχή ένα 
φως που τρεμόπαιζε στο τέλος ενός μεγάλου διαδρόμου. Μπήκε στο δωμάτιο από 
το οποίο προερχόταν το φως και μπροστά από ένα κερί πάνω σε ένα τραπέζι, βρήκε 
ένα ποτήρι γάλα και λίγο ψωμί. 
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Περίμενε για λίγο, αλλά δεν υπήρχε κανένας μέσα 
και ήταν πολύ πεινασμένη. Η μητέρα έφαγε και 
μετά πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο και αποκοιμήθηκε 
πάνω σε μια καρέκλα.

Την επόμενη μέρα, η Σάρα δεν βρήκε κανέναν, 
αλλά είδε ένα μεγάλο σκονισμένο βιβλίο, το 
οποίο έμοιαζε με ένα αρχαίο βιβλίο με ξόρκια στο 
τραπέζι. Θυμήθηκε την επιθυμία του Νέστορα. 

 48



 49



Το πήρε, νομίζοντας ότι κανείς δεν χρειαζόταν ένα τόσο παλιό σκονισμένο βιβλίο και 
κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Ξαφνικά, μια φωνή από τον άλλο κόσμο ξεπήδησε από το πουθενά:

«Σας άφησα να μείνετε στο σπίτι μου και αντί να μου δείξετε ευγνωμοσύνη, κλέβετε 
το πιο πολύτιμο πράγμα μου στον κόσμο! Πώς τολμάτε; Από τώρα και στο εξής, είστε 
η φυλακισμένη μου!»

Η χήρα πάγωσε. Τον πανικό της διαδέχθηκε αμέσως η θλίψη και η ενοχή όταν 
συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να δει ξανά τους γιους της.

Εν τω μεταξύ, ο Νέστωρ συνειδητοποίησε ότι κάτι κακό συνέβη στην αγαπημένη του 
μητέρα και είπε στους αδελφούς του ότι πρέπει να ψάξουν να την βρουν, αλλά ήταν 
πολύ τεμπέληδες και αδιάφοροι για να το κάνουν. Έφυγε λοιπόν από το σπίτι μόνος 
του και ξεκίνησε για το ταξίδι της ζωής του.

Πήγε να ψάξει τη μητέρα του σε ολόκληρη την περιοχή. Σε ένα μακρινό χωριό, βρήκε 
μερικούς χωρικούς που είχαν δει πριν από λίγες μέρες μια γυναίκα της οποίας η 
περιγραφή έμοιαζε με τη μητέρα του Νέστορα. Του έδειξαν νέα ίχνη αλόγου και ο 
Νέστωρ άρχισε να τα ακολουθεί. Αφού τα ακολούθησε για λίγο, ο Νέστωρ είδε ένα 
ποτάμι και αποφάσισε να πιει λίγο νερό. Δίπλα στο ποτάμι υπήρχε ένας μεγάλος 
σωρός με κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα φύλλα και ο Νέστωρ αποφάσισε να 
ξεκουραστεί για λίγο.

Καθώς προσπάθησε να καθίσει, ο Νέστωρ ένιωσε το σώμα του να βυθίζεται σε ένα 
λάκκο που καλύπτονταν από τα φύλλα, αλλά ήταν πολύ αργά. Έπεσε στο σκοτάδι. Ο 
Νέστωρ προσγειώθηκε απαλά σε ένα είδος δίχτυ και προσπάθησε να κοιτάξει γύρω, 
αλλά ήταν όλα σκοτεινά εκεί κάτω. Η καρδιά του Νέστορα χτυπούσε δυνατά. Ένιωσε 
κάποιον να μπαίνει στο χώρο.

Ο ξένος άναψε έναν φακό. Ο Νέστωρ δεν μπόρεσε να διακρίνει κανένα 
χαρακτηριστικό, καθώς η φιγούρα είχε καλύψει το πρόσωπο και το σώμα της με ένα 
μακρύ ξεφτισμένο ύφασμα. Μπορούσε να δει μόνο τα μάτια του ξένου.

«Γεια σου, μπορείς να με βοηθήσεις με αυτό το δίχτυ, σε παρακαλώ;» ρώτησε ο 
Νέστωρ.

«Και γιατί να το κάνω αυτό;» γέλασε ο ξένος. «Αν θέλεις να βγεις από αυτό, πρέπει 
να λύσεις το αίνιγμα μου.» Ο Νέστωρ ήταν έκπληκτος.

«Πηγαίνω να σώσω τη μητέρα μου, θα μπορούσες απλά να με βγάλεις, σε 
παρακαλώ!» απάντησε ο Νέστωρ απεγνωσμένα.

«Απάντησε στο αίνιγμά μου και θα σε βοηθήσω.»

 50



 51



Η μυστηριώδης σκιά είχε τη φωνή μιας νεαρής κυρίας, αλλά ο Νέστωρ ένιωθε ότι 
απέπνεε κάτι κακό, ίσως ούτε καν ανθρώπινο.

«Υποθέτω ότι δεν έχω άλλη επιλογή...», ο Νέστωρ αναστέναξε, παραιτημένος.

«Όταν είμαι νέος, είμαι ψηλός, όταν είμαι γέρος, είμαι κοντός. Παρόλο που λάμπω 
από ζωή, μια ανάσα μπορεί να με εξαφανίσει. Τι είμαι;» είπε το κορίτσι.

«Χμμ, θα μπορούσε να είναι μια φλόγα;» Ο Νέστωρ μουρμούρισε μετά από λίγα 
δευτερόλεπτα.

«Ξέρω! Είναι ένα κερί!» φώναξε ο Νέστωρ τελικά με έναν θριαμβευτικό αέρα.

«Ω όχι, αυτό είναι σωστό...» παραδέχτηκε το φοβερό πλάσμα απρόθυμα. Όπως 
υποσχέθηκε, ελευθέρωσε τον Νέστορα από το δίχτυ.

«Ακολούθησέ με», είπε καθώς περπατούσε προς μια σκοτεινή σκάλα.

Ο Νέστωρ δίστασε για μια στιγμή, αλλά μετά έτρεξε πίσω της.

Αφού περπάτησαν για λίγο, έφτασαν στις φυλακές του κάστρου.Εκεί, ο Νέστωρ 
είδε τη μητέρα του να κάθεται πίσω από τα κάγκελα. Ο Νέστωρ γύρισε. Το πλάσμα 
είχε βγάλει το πέπλο του. Ο Νέστωρ συγκράτησε μια φοβερή κραυγή μπροστά σε 
αυτό το τρομερό θέαμα. Τον κοίταζε με ένα ζοφερό χαμόγελο αποτυπωμένο στο 
παραμορφωμένο πρόσωπό της. Στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν το 
τέρας, που είχε αιχμαλωτίσει τη μητέρα του.

«Άφησε τη μητέρα μου ελεύθερη!» φώναξε ο Νέστωρ.

«Έχω έναν όρο», είπε το τέρας με μια πονηρή έκφραση στο πρόσωπό της.

«Νέστωρ, απάντησες σωστά το αίνιγμά μου, οπότε θα ελευθερώσω έναν από εσάς. 
Αλλά το ερώτημα είναι: ποιος από εσάς θα πάει σπίτι και ποιος θα μείνει μαζί μου», 
είπε το τέρας με κακία.

Ο Νέστωρ κοίταξε τη μητέρα του και είπε: «Μητέρα, οι δύο άλλοι γιοι σου σε 
χρειάζονται... Και εγώ είμαι νέος και δυνατός, μπορώ να μείνω.» Η Σάρα δεν 
πρόλαβε καν να διαμαρτυρηθεί και το Τέρας άνοιξε το κελί όπου ήταν φυλακισμένη, 
άρπαξε το χέρι του Νέστορα και άρχισε να τον σέρνει στο σκοτεινό διάδρομο. Ο 
Νέστωρ είδε τη μητέρα του να κλαίει στο κατώφλι του κελιού της μέχρι που μπορούσε 
μόνο να δει ένα σκοτεινό διάδρομο με μεγάλες πόρτες από βελανιδιά. Όταν το Τέρας 
άνοιξε την πόρτα, του κόπηκε η ανάσα. Έβλεπε μπροστά του ένα τεράστιο δωμάτιο, 
τουλάχιστον τρεις φορές το μέγεθος του σπιτιού του, με ένα φιλόξενο κρεβάτι στη 
μέση και ένα μικρό μπαλκόνι έξω. Ο Νέστωρ αισθάνθηκε ανακουφισμένος που οι 
συνθήκες κράτησής του δεν θα ήταν τόσο άσχημες όσο νόμιζε. 
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Ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να νιώσει απογοητευμένος που δεν υπήρχε ούτε ένα 
βιβλίο στο δωμάτιο.

«Τώρα μένεις εδώ», είπε το Τέρας, κλείνοντας τις πόρτες δυνατά. Ο Νέστωρ άκουσε 
το Τέρας να κλειδώνει την πόρτα. Εξαντλημένος, ξάπλωσε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε 
αμέσως.

Το επόμενο πρωί, ο Νέστωρ σηκώθηκε και περπάτησε στο μπαλκόνι. Άκουσε την 
πόρτα να ανοίγει και το Τέρας να μπαίνει μέσα.

«Θέλω να καθαρίσεις το κάστρο από πάνω μέχρι κάτω, αλλά σου απαγορεύω 
αυστηρά να μπεις στο δωμάτιό μου!» διέταξε το Τέρας ρίχνοντας μια σκούπα, έναν 
κουβά και μια σφουγγαρίστρα στα πόδια του.
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Ο Νέστωρ υπάκουσε και πήγε στο διάδρομο. Άρχισε να γυαλίζει τις κορνίζες από 
τους πίνακες στον τοίχο και, λίγες ώρες αργότερα, βρισκόταν μπροστά από το 
δωμάτιο του Τέρατος. Ο Νέστωρ θυμήθηκε τι είπε το Τέρας για το δωμάτιό της, αλλά 
η περιέργειά του κέρδισε και αποφάσισε να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό του. Το 
δωμάτιο ήταν σκοτεινό, γεμάτο πράγματα, και φαινόταν ότι δεν είχε καθαριστεί για 
χρόνια.

«Ίσως το Τέρας να μου φερθεί λίγο πιο ευνοϊκά αν καθαρίσω το δωμάτιό της», 
αναρωτήθηκε δυνατά ο Νέστωρ. Ο Νέστωρ άρχισε να σκουπίζει τα παράθυρα. Η 
βρωμιά έφυγε εύκολα και το φως πλημμύρισε το δωμάτιο. Κάτι έλαμψε στα μάτια 
του Νέστορα και τράβηξε την προσοχή του. Στο τραπέζι κοντά στο κρεβάτι υπήρχε 
ένα μεγάλο δερματόδετο βιβλίο, οι χρυσές άκρες του οποίου άστραψαν στο φως του 
ήλιου μόλις το είχε ξεσκονίσει. Ο Νέστωρ αγαπούσε τα βιβλία τόσο πολύ που δεν 
μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Έριξε μια ματιά πίσω του για να βεβαιωθεί 
ότι το Τέρας δεν ήταν εκεί και άνοιξε το βιβλίο προσεκτικά. Είχε φανταστεί μια ιστορία 
περιπέτειας ή ένα βιβλίο γεμάτο μαγικές φόρμουλες, αλλά δεν θα μπορούσε να 
μαντέψει τι πραγματικά περιείχε το βιβλίο. Το βιβλίο είχε καταγεγραμμένα όλα τα 
γεγονότα του κάστρου, ακόμη και τα μικρότερα γεγονότα και τις κινήσεις του Τέρατος. 
Η τελευταία πρόταση του βιβλίου ήταν: «Το Τέρας μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά της». 
Ο Νέστωρ πάγωσε.

«Σου είπα ξεκάθαρα ότι αυτό ήταν ένα όριο το οποίο απαγορευόταν να περάσεις! 
Βγες από το δωμάτιό μου, κατάσκοπε!» , φώναξε το Τέρας εξοργισμένο. Ο Νέστωρ 
βγήκε γρήγορα έξω από το δωμάτιο.

«Ίσως να μην είναι τόσο κακιά τελικά… ίσως υπάρχει ακόμη κάποια καλοσύνη 
πίσω από όλη αυτή τη σκληρότητα…» σκέφτηκε ο Νέστωρ, λίγες ώρες αργότερα, 
συνειδητοποιώντας ότι το λεγόμενο Τέρας δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο για να 
τον διώξει μακριά, ακόμη και αν είχε παραβιάσει χωρίς ντροπή τον μόνο κανόνα που 
του είχε επιβάλλει ρητά. Έτσι, ο Νέστωρ αποφάσισε να κάνει ό, τι μπορούσε για να 
εξιλεωθεί και άφησε μια επιστολή συγγνώμης στο κατώφλι της.

Αν και δεν του απάντησε, το Τέρας έδωσε σταδιακά περισσότερη ελευθερία στον 
Νέστορα τις επόμενες εβδομάδες. Του έδειξε περισσότερη εμπιστοσύνη και άρχισε 
να δείχνει μια πιο φωτεινή πλευρά της προσωπικότητάς της. Όχι μόνο ήταν ικανή 
να είναι ευγενική, αλλά ήταν επίσης πολύ έξυπνη και είχε την καλύτερη αίσθηση του 
χιούμορ. Σταδιακά ο Νέστωρ άρχισε να αισθάνεται συμπάθεια γι 'αυτήν... ακόμη και 
κάποια τρυφερότητα.

Μια μέρα, ενώ έτρωγαν βραδινό, ο Νέστωρ τελικά τόλμησε να ρωτήσει το Τέρας για 
το βιβλίο που είχε δει στο δωμάτιό της πριν από εβδομάδες.
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«Αναρωτιόμουν...» ξεκίνησε ο Νέστωρ, «ξέρω ότι δεν έπρεπε να είχα ψάξει στα 
πράγματα σου και ζητώ συγνώμη για αυτό ξανά... Αλλά ίσως τα πράγματα θα ήταν 
ευκολότερα και για τους δυο μας αν μπορούσα να σε καταλάβω καλύτερα... Θα μου 
εξηγήσεις ποιο είναι το βιβλίο στο δωμάτιό σου και γιατί το φυλάς τόσο προσεκτικά;» 
ρώτησε ο Νέστωρ.

Αυτή αναστέναξε και κοίταξε τον Νέστορα.

«Ήξερα ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή», παραδέχτηκε με πόνο στη φωνή της.

«Λοιπόν... Ήμουν μια χαρούμενη και υπέροχη πριγκίπισσα και έμενα σε ένα τεράστιο 
παλάτι με την οικογένειά μου και αμέτρητους υπηρέτες. Μια μέρα, ένας από τους 
αυλικούς του πατέρα μου προσπάθησε να με αποπλανήσει. Καθώς τον απέρριψα, 
ζήτησε από τον πατέρα μου το χέρι μου. Αρνήθηκα, γιατί δεν τον αγαπούσα… Τότε, 
για να με τιμωρήσει, αυτός ο άντρας, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μάγος, 
έριξε μια κατάρα πάνω μου… με μετέτρεψε στο τέρας που είμαι από τότε. 
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Μου είπε ότι αφού του είχα αρνηθεί την αγάπη μου, άξιζα να υποφέρω σαν αυτόν... 
έτσι ώστε να καταλάβω πώς είναι να σε απορρίπτουν. Και είχε δίκιο. Σχεδόν 
ολόκληρη η αυλή εγκατέλειψε το παλάτι μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα και οι γονείς μου 
έφυγαν, ντροπιασμένοι που είχαν μια κόρη τόσο άσχημη σαν εμένα. Οι στενότεροι 
φίλοι μου έμειναν στο πλευρό μου στην αρχή, αλλά… ήμουν τόσο πεπεισμένη ότι 
θα με εγκαταλείψουν αργά ή γρήγορα που προτιμούσα να γίνω τέρας για να τους 
τρομάξω. Ήταν λιγότερο οδυνηρό από το να με εγκαταλείψουν μόνοι τους… Αυτός 
ο κακός άνθρωπος μου άφησε ένα βιβλίο που θα κατέγραφε όλα τα γεγονότα του 
κάστρου, συμπεριλαμβανομένων των καλών και κακών μου πράξεων. Μου είπε 
ότι θα έπρεπε να βρω αληθινή αγάπη προτού τελειώσουν οι σελίδες του βιβλίου, 
διαφορετικά θα παρέμενα ένα τέρας για πάντα.»

Ο Νέστωρ που άκουγε προσεκτικά χωρίς να μιλά έγινε κομμάτια. Ήταν 
αποτροπιασμένος από τη σκληρότητα αυτού του μάγου. Κατάλαβε ότι το πραγματικό 
τέρας ήταν ο μάγος, ο οποίος ήταν γεμάτος από κακία μέσα του, και όχι η νεαρή 
γυναίκα που στεκόταν μπροστά του, ανεξάρτητα από τη φυσική της εμφάνιση. 
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Ήταν πλημμυρισμένος από συμπάθεια γι' αυτήν. Ποιος δεν θα μπορούσε να γίνει 
δύσπιστος και επιπλέον πικραμμένος μετά από τέτοια αδικία;

Η νεαρή γυναίκα μίλησε ξανά:

«Δεν έχω πολύ χρόνο, το βιβλίο πρόκειται να τελειώσει... σε αυτό το ρυθμό, σε 
περίπου τρεις ημέρες, θα τελειώσει... Θα παραμείνω για πάντα αυτό το φρικτό 
πλάσμα, το οποίο κανείς δεν θα μπορεί να αγαπά...»

«Μην απελπίζεσαι... μπορεί να υπάρχει λύση... ίσως θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε περισσότερες σελίδες στο βιβλίο για να σου δώσουμε περισσότερο 
χρόνο;»

«Αλήθεια; Θα το κάνεις αυτό για μένα:»

«Φυσικά, μετά από όλα όσα σου συνέβησαν, αξίζεις να σε ακούσει και να σε 
υποστηρίξει κανείς… Θα μπορούσα να προσπαθήσω να βρω περισσότερες σελίδες 
για το βιβλίο. Θα μπορούσα να τις ψάξω στο σπίτι μου », πρότεινε ο Νέστωρ.

«Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να φύγεις γρήγορα. Αν δεν επιστρέψεις εγκαίρως, θα είμαι 
καταδικασμένη για πάντα », προειδοποίησε το Τέρας.

«Δεν θα σε απογοητεύσω!» φώναξε ο Νέστωρ ενώ έτρεχε ήδη προς τις πόρτες του 
κάστρου. Ξαφνικά σταμάτησε, γύρισε και την κοίταξε.

«Χμ... Ποιο είναι το όνομά σου; Έχεις όνομα, έτσι δεν είναι;» ρώτησε.

«Λοιπόν, πριν… ξέρεις, πριν από αυτό που μου έκανε αυτός ο άντρας, όλοι με 
φωνάζανε Βικτώρια», είπε διστακτικά.

«Θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορώ, Βικτώρια!»

Αφού βγήκε έξω, ο Νέστωρ πήρε ένα από τα άλογα της Βικτώριας και άρχισε να 
τρέχει στο σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Εκεί θα έβρισκε σίγουρα βιβλία, είχε 
πολλά, για να προσθέσει σελίδες στο μαγικό βιβλίο. 

Πριν φύγει, η Βικτώρια του είχε δώσει κάτι μαγικά γυαλιά. Χάρη σε αυτά θα μπορούσε 
να δει τι συνέβαινε στον πύργο και να ξέρει πότε να επιστρέψει. Ο Νέστωρ της 
υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό με μια λύση για να την 
βοηθήσει.

Όταν έφτασε στο σπίτι του, βρήκε τους αδελφούς του να προετοιμάζονται πυρετωδώς 
για τους γάμους τους. Ήταν πολύ χαρούμενοι για την επιστροφή του Νέστορα και 
θαύμαζαν το άλογό του. Η μητέρα του, που είχε αρρρωστήσει από τη στεναχώρια 
της, ξέσπασε σε δάκρυα: Ο αγαπημένος γιος της επέστρεψε, μακριά από αυτό το 
αποκρουστικό τέρας και κοντά σε αυτήν. 
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Εκτός αυτού, επέστρεψε ακριβώς στην ώρα για τους γάμους των αδελφών του και 
μπορούσε ακόμη και να βοηθήσει με τις προετοιμασίες.

Το πρωί, όταν ξύπνησε ο Νέστωρ, αμέσως φόρεσε τα γυαλιά που του είχε δώσει το 
Τέρας και την είδε σε πολύ κακή κατάσταση. Ξαπλωμένη δίπλα στο μαγικό βιβλίο, 
μόλις που ανέπνεε. Τελικά, ο χρόνος της ήταν πολύ λιγότερος από αυτόν που 
υπολόγιζαν. Ο Νέστωρ έπρεπε να δράσει και να δράσει μάλιστα γρήγορα.

Γρήγορα ετοιμάστηκε και πήρε όσα βιβλία μπορούσε να χωρέσει στους σάκους του. 
Πήρε το αγαπημένο του βιβλίο μαζί του, μια πολύ σπάνια έκδοση της Οδύσσειας 
του Ομήρου το οποίο είχε προσπαθήσει πολύ να βρει και για το οποίο είχε ξοδέψει 
μεγάλο μέρος από τις οικονομίες του. Έτρεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του: 
«Μα είναι ένα τέρας! Γιατί να επιστρέψεις σε αυτό το φοβερό μέρος;!», του είπε, 
μπερδεμένη και πανικοβλημένη. «Όχι, μητέρα, δεν είναι τέρας, είναι μια νεαρή 
γυναίκα που αδικήθηκε. Λόγω ενός κακού ανθρώπου, η ζωή της άλλαξε δραματικά 
και προσπάθησε να αντιμετωπίσει μόνη της τη νέα πραγματικότητα. 

Αλλά έχει καλή καρδιά και πρέπει να τη βοηθήσω », απάντησε η Νέστωρ.

Αν και δεν κατάλαβε εντελώς, η Σάρα αποφάσισε να εμπιστευτεί τον γιο της και του 
έδωσε την ευλογία της. Φεύγοντας από το σπίτι, ωστόσο, έπρεπε να αντιμετωπίσει 
τους αδελφούς του που μάλωναν για το ποιος θα έπαιρνε το άλογό του. 

 58



Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Νέστωρ, θυμωμένος και αγχωμένος, χώρισε τους 
αδελφούς του και τους φώναξε: «Κάποιος κινδυνεύει. Δεν έχω χρόνο να μαλώνω μαζί 
σας. Πρέπει να φύγω τώρα! »είπε.

«Μα είναι ένα άσχημο και βάναυσο τέρας», του είπαν. «Γιατί σε νοιάζει;»

Ο Νέστωρ τους κοίταξε οργισμένα και καθώς είδαν τον αδερφό τους έτσι για πρώτη 
φορά, έτρεξαν, έφεραν το άλογο και τον βοήθησαν με τους σάκους του να ξεκινήσει, 
παρόλο που δεν καταλάβαιναν την ιδιοτροπία του αδελφού τους.

Μόλις ο Νέστωρ ανέβηκε στο άλογό του, άρχισε να καλπάζει γρήγορα. Καθ 'όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού έβαζε τα μαγικά του γυαλιά ξανά και ξανά για να βεβαιωθεί ότι η 
Βικτώρια ήταν ακόμα ζωντανή. Δεν είχε μείνει πολύς χρόνος…

Όταν έφτασε μπροστά από το κάστρο, κατέβηκε από το άλογό του και ανέβηκε 
δύο δύο τις σκάλες, έως ότου έφτασε στον πύργο όπου η Βικτώρια βρισκόταν στο 
πάτωμα. Αφού έλεγξε τον σφυγμό της, έσπευσε στο μαγικό βιβλίο με τον σάκο του 
γεμάτο βιβλία. Έριξε όλα τα βιβλία στο πάτωμα και προσπάθησε να ταιριάξει τις 
σελίδες τους με αυτές του μαγικού βιβλίου. Κανένα δεν ταίριαζε. Ενώ η αγωνία του 
είχε φτάσει στα ύψη, άρπαξε το τελευταίο βιβλίο στο σωρό - το αγαπημένο του. 
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Και ως εκ θαύματος, οι σελίδες ταίριαξαν. Δεν πρόλαβε να τις τοποθετήσει στο βιβλίο 
και αμέσως ενώθηκαν με αυτό και χύθηκε το μελάνι τους έξω, αφήνοντάς τις εντελώς 
κενές. Χωρίς δεύτερη σκέψη, άρχισε να σχίζει όλες τις σελίδες του και να τις κολλά 
στο μαγικό βιβλίο. Αυτές επίσης έγιναν αμέσως λευκές σαν καινούριες.

Ωστόσο, γρήγορα παρατήρησε ότι οι σελίδες γράφονταν ξανά στο βιβλίο. Σταμάτησε 
με αγωνία και είδε ότι γράφονταν οι σκέψεις και τα συναισθήματα της άτυχης 
γυναίκας. Συνειδητοποίησε ότι τον αγαπούσε για αυτό που ήταν, όπως την αγαπούσε 
και αυτός για αυτό που ήταν πραγματικά. Και τότε το βιβλίο σταμάτησε να γράφεται. Η 
τελευταία πρόταση ήταν: "Τα μάγια λύθηκαν."

Κοίταξε πίσω και είδε τη νεαρή γυναίκα που είχε πια την ανθρώπινη της μορφή και 
έτρεξε προς αυτήν. Την αγκάλιασε και μαζί άρχισαν να κάνουν σχέδια για το κοινό 
τους μέλλον.

Σε λίγο, το κάστρο ξαναζωντάνεψε. Όλα ήταν φωτεινά και χαρούμενες φωνές 
ακούγονταν από παντού. Οι συγγενείς τους ήρθαν για να γιορτάσουν το γάμο και η 
Βικτώρια κατάφερε να συμφιλιωθεί με τους γονείς και τους φίλους της. 
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Άνθρωποι ήρθαν από όλη την περιοχή, είτε για να εργαστούν εκεί, να μοιραστούν 
την τέχνη τους ή να συμμετάσχουν στα πλέον διάσημα σουαρέ που διοργάνωναν η 
Βικτώρια και ο Νέστωρ.

Το μεγαλύτερο δωμάτιο του κάστρου έγινε μια τεράστια βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία, 
όχι μόνο για τον Νέστορα αλλά και για οποιονδήποτε από την περιοχή που ήθελε να 
διαβάσει μέσα στη βιβλιοθήκη ή να δανειστεί ένα βιβλίο.

Στη μέση αυτής της βιβλιοθήκης, μέσα σε μια γυάλινη θήκη, υπήρχε ένα πολύ παλιό 
βιβλίο για το οποίο γνώριζε μόνο το νεαρό ζευγάρι. Ήταν ανοιγμένο στην τελευταία 
του σελίδα.

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
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Κάποτε υπήρχε μια νεαρή ξανθιά κοπέλα που ζούσε με τη βασιλική της 
οικογένεια σε ένα μακρινό βασίλειο. Το όνειρό της ήταν να ταξιδέψει στον 
κόσμο και να αμφισβητήσει το βασιλικό πρωτόκολλο που την υποχρέωνε 

να παραμείνει στο βασίλειο, να φοράει φορέματα στην κοινωνία, να είναι κομψή, 
εκλεπτυσμένη, ευγενική και υπάκουη. Ο πατέρας της, ο Βασιλιάς Χένρι Γάτος, που 
λάτρευε τις γάτες για τη σοφία τους, φυσικά διαφωνούσε με αυτό.

Το κορίτσι λάτρευε πολύ το ροκ και το ποδόσφαιρο. Φορούσε τζιν και μοντέρνα ρούχα 
όποτε μπορούσε.

Στο παλάτι ζούσε επίσης ο θείος της, ο αδελφός του πατέρα της, ο οποίος είχε το 
παρατσούκλι «Πρόλιξους» γιατί κάθε φορά που μιλούσε βαριόμασταν μέχρι θανάτου, 
οι ομιλίες του ήταν τόσο μεγάλες, περιττές και βαρετές. Οι γιοι του, ο Τζον και ο Άλεξ, 
κατοικούσαν επίσης στο βασίλειο. Και οι δύο ζήλευαν πολύ την ξαδέρφη τους γιατί 
ήταν καλύτερη από αυτούς σε όλα! Επειδή δεν την συμπαθούσαν, της έδωσαν το 
ψευδώνυμο Ροξάνθη γιατί, όπως είπαμε, της άρεσε η ροκ μουσική. Το πραγματικό 
της όνομα ήταν Καρολάιν, αλλά μια μέρα αποφάσισε να αιφνιδιάσει τα μικροπρεπή 
ξαδέλφια της και να διεκδικήσει με υπερηφάνεια το ψευδώνυμο Ροξάνθη. 

Μια μέρα, ο Βασιλιάς Χένρι Γάτος αρρώστησε πολύ. Ήταν τόσο άρρωστος που ο 
γιατρός είπε ότι είχε μόνο ένα μήνα για να ζήσει. Αλλά υπήρχε ίσως μια λύση: αν 
κάποιος γενναίος μπορούσε να βρει το σπάνιο λουλούδι που μεγαλώνει σε ένα 
απότομο φαράγγι, τότε ο βασιλιάς θα μπορούσε να σωθεί. Αυτό το λουλούδι, «Το 
Τριαντάφυλλο της Ζωής», είχε ένα άρωμα που θα μπορούσε να τον θεραπεύσει.

ΡΟΞΑΝΘΗ
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Κανείς εκτός από τη Ροξάνθη δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει. Έτσι, χωρίς δισταγμό, 
πήρε το σκονισμένο παλιό της μοτοποδήλατο και έβαλε το κράνος της. 

Αλλά ο θείος της ο Πρόλιξους, μαθαίνοντας ότι η Ροξάνθη πήγαινε να ψάξει για το 
λουλούδι, έστειλε αμέσως τους γιους του, τον Τζον και τον Άλεξ, για να την φέρουν 
πίσω. Κατάφεραν να την σταματήσουν πριν περάσει από την τελευταία πύλη που 
φρουρούσε το παλάτι. 

Ο Τζον και ο Άλεξ την πήγαν μπροστά στον πατέρα τους.

«Γιατί με σταμάτησες; ρώτησε η Ροξάνθη, εξοργισμένη. Κανένας από εσάς δεν ήταν 
αρκετά γενναίος για να αναζητήσετε το «Τριαντάφυλλο της Ζωής»… γιατί να με 
σταματήσετε να το κάνω;»

«Δεν μπορούσαμε να σε αφήσουμε γιατί η μητέρα σου ανησυχεί πολύ. Αν της λέγαμε 
ότι είχες μπει σε μια περιπέτεια, φαντάσου τι αγωνία που θα είχε περάσει! Άφησέ το 
στα χέρια μας! »,απάντησε ο Πρόλιξους επιτακτικά. 
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Ο Πρόλιξους δεν ήθελε να πάει κανείς να πάρει αυτό το διάσημο τριαντάφυλλο, γιατί 
στην πραγματικότητα ήθελε να πεθάνει ο αδερφός του, ο βασιλιάς Χένρι Γάτος.Όντας 
άπληστος επιζητούσε την εξουσία και ήθελε να γίνει βασιλιάς. 

«Θέλω να δω τη μητέρα μου», παρακαλούσε η Ροξάνθη.

«Μένει με τον πατέρα σου και δεν θέλει να ενοχληθεί. Γι' αυτό είναι δική μου ευθύνη 
να φροντίσω αυτό το πρόβλημα. Και ξέρεις, έτσι είναι η ζωή, οι άνδρες είναι καλύτεροι 
στο χειρισμό αυτού του είδους των δουλειών, είναι γενναίοι, ισχυροί, οι γυναίκες 
δεν είναι παρά ευαίσθητες και γκρινιάρες νοικοκυρές. Εμείς είμαστε φιλόδοξοι και 
ανθεκτικοί. Ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε και...» 

Η Ροξάνθη είχε σταματήσει να ακούει εκείνη τη μακρά ανιαρή ομιλία που γνώριζε 
απ’έξω. Ούτε καν τη θύμωνε πια. Αλλά αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο θείος της είχε 
απομονώσει τους γονείς της και κανείς δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί τους. 
Άλλωστε, κανείς εκτός από αυτόν δεν ήξερε πού ήταν.

«Λοιπόν, αγαπητή μου ανιψιά, σε διατάζω να μείνεις στο δωμάτιο του πύργου του 
κάστρου για να ξεκουραστείς καλύτερα μέχρι να βρούμε μια λύση. Μην ανησυχείς, 
όλα σου τα πράγματα θα μεταφερθούν εκεί.» 

Οι μέρες περνούσαν και ο η Ροξάνθη δεν άκουσε τίποτα από τον Πρόλιξους. 
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Ζήτησε από τους φρουρούς που ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρησή της 
να την οδηγήσουν στα καταλύματά του, αλλά αρνήθηκαν. Η Ροξάνθη τελικά 
συνειδητοποίησε ότι ο θείος της δεν θα έστελνε κανέναν για το Τριαντάφυλλο της 
Ζωής. Κατάλαβε ότι περίμενε να πεθάνει ο πατέρας της για να πάρει τη θέση του 
στο θρόνο. Ήθελε να κάνει κάτι, αλλά ένιωσε παγιδευμένη και αβοήθητη: πώς θα 
μπορούσε να τον σώσει αν δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον πύργο; 

Μια ηλιόλουστη μέρα, καθώς η Ροξάνθη καθόταν στο μπαλκόνι, είδε μια μικρή 
πασχαλίτσα πλεγμένη στον ιστό μιας αράχνη να αγωνίζεται να απελευθερωθεί και να 
πανικοβάλλεται στη θέα μιας τρομερής ταραντούλας να την πλησιάζει. 

Η Ροξάνθη πρόλαβε να τραβήξει την όμορφη πασχαλίτσα από τον ιστό της αράχνης. 
Και ξαφνικά, η πασχαλίτσα μετατράπηκε σε νεράιδα. Είχε μια πολύ φωτεινή και 
γλυκιά εμφάνιση και φορούσε ένα μεταξένιο κόκκινο φόρεμα με μαύρες κηλίδες και 
ασημένια παπούτσια στολισμένα με πολύτιμους λίθους. Η Ροξάνθη ήταν άφωνη. 

«Είμαι η νεράιδα πασχαλίτσα και ξέρω το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, αγαπητή 
Ροξάνθη! Για να σε ευχαριστήσω που με βοήθησες τόσο ευγενικά, σου δίνω 
μικροσκοπικά μαγικά φτερά. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, μπορείς να τα φυσήξεις τρεις 
φορές και θα έρθω να σε βοηθήσω. Ωστόσο, δεν μπορείς να πετάξεις με αυτά.»
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«Σε ευχαριστώ, αγαπητή νεράιδα, σε ευχαριστώ για όλα! Σε περίπτωση ανάγκης, θα 
σε καλέσω!» 

Η νεράιδα έγινε πάλι μια πασχαλίτσα και πέταξε ψηλά στον ουρανό.

Το επόμενο βράδυ, η Ροξάνθη αποφάσισε να δραπετεύσει από τον πύργο όπου είχε 
κλειδωθεί για να μπορέσει επιτέλους να πραγματοποιήσει την αναζήτησή της: να βρει 
το Τριαντάφυλλο της Ζωής.

Το σχέδιό της ήταν να ψάξει για το λουλούδι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά να 
επιστρέψει στον πύργο της πριν από την ανατολή του ήλιου, ώστε οι φρουροί να μην 
υποπτευτούν τίποτα.

Έκανε ένα είδος κορδονιού από τα φορέματα που δεν φορούσε πλέον, πήρε το 
κράνος της και κατέβηκε με το σχοινί που φτιάχτηκε έτσι. Έφτασε στο έδαφος, 
απομακρύνθηκε σιωπηλά από το παλάτι, και φύσηξε τρεις φορές στα φτερά που της 
είχε δώσει η νεράιδα.

«Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, αγαπητή Ροξάνθη;» ρώτησε η νεράιδα που μόλις 
εμφανίστηκε.

Η Ροξάνθη εξήγησε ποιο ήταν το σχέδιό της και η νεράιδα απάντησε:

«Κοίτα, σε βοηθάω να ταξιδεύεις γρήγορα, κοίτα, μετατρέπω το παλιό σου 
μοτοποδήλατο σε μια ωραία μοτοσικλέτα. Τώρα έχει έναν ισχυρό κινητήρα και ένα 
μεγάλο ζευγάρι φτερά. Και προσθέτω μαγικά γυαλιά στο κράνος σου, ώστε να 
μπορείς να δείς σε μεγάλες αποστάσεις. Ορίστε, θα σου δώσω και γάντια.»

Η νεράιδα μετέτρεψε επίσης το μπουφάν της Ροξάνθης σε μαύρο δερμάτινο μπουφάν 
και άλλαξε τα παπούτσια της σε ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες. 
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Είχε λοιπόν ωραίο εξοπλισμό αναβάτη  που ταίριαζε τέλεια με το παντελόνι που 
φορούσε εκείνη την ημέρα.

«Ω, και πρόσεξε, πρόσθεσε η νεράιδα, τα φτερά της μοτοσικλέτας σου δεν είναι 
πλέον μαγικά από τα μεσάνυχτα έως την ανατολή. Γι 'αυτό μην χάνεις χρόνο. 
Βιάσου!»

Η μοτοσικλέτα την περίμενε. Η Ροξάνθη ανέβηκε πάνω της και πήδηξε όταν είδε τα 
φτερά να προεξέχουν και να ανεβαίνουν στον ουρανό. Κατευθύνθηκε βόρεια.

Με το κράνος και τα γυαλιά της, εντόπισε αφίσες στην άκρη μιας πόλης σε μια 
μακρινή χώρα. Οι αφίσες γράφανε "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ". 
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Ανέφεραν επίσης την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης.

Όταν έφτασε στο μέρος, η Ροξάνθη συνειδητοποίησε ότι ήταν μια συναυλία ροκ 
μουσικής και ότι το "Τριαντάφυλλο της Ζωής" ήταν το όνομα της μπάντας. Ήξερε ότι 
είχε μια πολύ σημαντική αποστολή, αλλά παρόλα αυτά, δεν μπορούσε να μη ρίξει 
μια ματιά: είχε ονειρευτεί να δει μια συναυλία ροκ σαν αυτή για τόσα χρόνια! Επειδή 
είχε πολλή ζέστη στο πλήθος, η Ροξάνθη έβγαλε το σακάκι της. Χαρούμενη με τη 
μουσική, έμεινε όλη τη νύχτα τραγουδώντας και χορεύοντας. Έπιασε φιλία με μια 
εκκεντρική νεαρή γυναίκα με την οποία έτυχε να έχουν τα ίδια τα ενδιαφέροντα.

Συνειδητοποιώντας ότι πλησίαζαν τα μεσάνυχτα, η Ροξάνθη έφυγε, φόρεσε το 
δερμάτινο σακάκι της και έτρεξε πάνω στην ιπτάμενη μοτοσικλέτα, επιστρέφοντας 
στην αίθουσα του πύργου στην ώρα της. Αρχικά, ένιωσε βαθιά ανακουφισμένη που 
κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση των φρουρών, αλλά σύντομα την έπιασε 
ένα αίσθημα ενοχής. Σίγουρα, είχε διασκεδάσει πολύ, αλλά απέτυχε να βρει το 
πραγματικό Τριαντάφυλλο της Ζωής που χρειαζόταν τόσο πολύ ο πατέρας της. 

Το επόμενο βράδυ, η Ροξάνθη κάλεσε την νεράιδα και της έδωσε λεπτομέρειες για το 
τι είχε συμβεί. Ήταν λίγο αμήχανη. 
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Η νεράιδα συνειδητοποίησε ότι η Ροξάνθη είχε διχαστεί ανάμεσα στην επιθυμία της 
να σώσει τον πατέρα της και την επιθυμία της για κάποια ελευθερία, μια ελευθερία 
την οποία είχε στερηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής της. Της εξήγησε ότι το σακάκι 
της ήταν πραγματικά μαγικό, ικανό να την προστατέψει από κάθε είδους ξόρκι και 
ότι επειδή το είχε βγάλει η μουσική τη μάγεψε. Η Ροξάνθη δεν της είπε για τη νεαρή 
γυναίκα που είχε γνωρίσει στη συναυλία. 

Το ξημέρωμα, φόρεσε το δερμάτινο κοστούμι και τις κόκκινες μπότες της, διέφυγε 
από το παράθυρο χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική με την προηγούμενη μέρα, πήρε 
τη μοτοσικλέτα της και έφυγε. Βάζοντας τα γυαλιά της, κατευθύνθηκε νότια. 

Σε μια άλλη πόλη, είδε μια άλλη αφίσα που έγραφε: "ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. Οι νικητές θα λάβουν το μεγάλο βραβείο - το 
Τριαντάφυλλο της Ζωής".

Ο Ροξάνθη έφτασε στο γήπεδο όπου έλαβε χώρα ο τελικός του πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου. Αποφάσισε να μείνει για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Πόσο 
έκπληκτη ήταν που συνάντησε το κορίτσι που είχε γνωρίσει την προηγούμενη νύχτα 
στη συναυλία!

Παρακολούθησαν τον τελικό μαζί, η Ροξάνθη περίμενε να δει αν το έπαθλο που θα 
έπαιρνε η νικήτρια ομάδα ήταν όντως το Τριαντάφυλλο της Ζωής. Τι απογοήτευση 
ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι το βραβείο δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χρυσό 
τρόπαιο σε σχήμα τριαντάφυλλου! 

Η Ροξάνθη, αναστατωμένη, κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Η νέα φίλη της 
συνειδητοποίησε ότι δεν αισθάνεται καλά και τη ρώτησε:

«Γιατί είσαι λυπημένη, Ροξάνθη; Δεν σου άρεσε ο αγώνας ποδοσφαίρου;»

«Ω ναι ! Πολύ ! Αλλά σκέφτηκα ότι θα έβρισκα το πραγματικό τριαντάφυλλο της ζωής 
εδώ. Βλέπεις, ο πατέρας μου, ο Βασιλιάς Χένρι Γάτος, έχει μεγάλη ανάγκη αυτό το 
φυτό… ».

Η Ροξάνθη της είπε όλη την ιστορία. Συγκινημένη από την εμπιστοσύνη που της 
είχε δείξει, η νεαρή κοπέλα, το όνομα της οποίας ήταν Γκρέις, άρχισε να λέει τη 
δική της ιστορία. Έτυχε να είναι και αυτή πριγκίπισσα, αλλά ο πατέρας της την είχε 
αποκηρύξει επειδή δεν ακολούθησε το βασιλικό πρωτόκολλο και έχοντας αυτό που 
θεωρούσε «αρσενικό» και «λαϊκό» γούστο και συμπεριφορά. Καθώς επρόκειτο να 
αποκαλύψει στη Ροξάνθη ότι το Τριαντάφυλλο της ζωής μεγάλωνε στο φαράγγι μέσα 
στο βασίλειο του πατέρα της, η Ροξάνθη εντόπισε τον Τζον και τον Άλεξ, τα ξαδέλφια 
της. Για να μην ανακαλύψουν ότι είχε δραπετεύσει από το δωμάτιο όπου έπρεπε να 
είναι κλεισμένη, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε να φτάσει στη μοτοσικλέτα της, 
χωρίς καν να αφιερώσει χρόνο να αποχαιρετήσει τη Γκρέις. 

 74



 75



Πίσω στον πύργο λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, άρχισε να κλαίει. Όχι μόνο απέτυχε 
να βρει το Τριαντάφυλλο της Ζωής για άλλη μια φορά, αλλά έχασε επίσης την 
ευκαιρία να γίνουν φίλες με τη Γκρέις που είχε πολλά κοινά μαζί της. Πιθανότατα να 
μην την ξαναδεί ποτέ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε επίσης χάσει μία από τις 
κόκκινες μπότες της καθώς έτρεχε μακριά από τα ξαδέλφια της. 

Αλλά η Γκρέις βρήκε το παπούτσι της Ροξάνθης. Και ήταν αποφασισμένη να την 
βοηθήσει στην αναζήτησή της, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να αντιμετωπίσει τον 
τυραννικό πατέρα της.

Πώς να βρει τη Ροξάνθη; Η Γκρέις είχε ένα λιοντάρι με ρίγες, το όνομα του οποίου 
ήταν Μάπι και το οποίο είχε λάβει ως δώρο όταν γεννήθηκε. Είχε τη δυνατότητα να 
εντοπίζει οποιονδήποτε οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο. Δεν έχασε δευτερόλεπτο και 
τον φώναξε, χτυπώντας τα δάχτυλά της τρεις φορές.

«Γεια σου Γκρέις, είπε η Μάπι, είναι ωραία που σε ξαναβλέπω. Πού πρέπει να σε 
πάω αυτή τη φορά;»

«Γεια σου, μικρή μου Μάπι, μπορείς να με βοηθήσεις να πάω στη φίλη μου τη 
Ροξάνθη, κόρη του βασιλιά Χένρι Γάτου;»

«Εντάξει, ανέβα στην πλάτη μου, θα σε πάω εκεί!».
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Μαζί, διέσχισαν ένα δάσος, ένα ποτάμι, ένα βουνό. Τελικά, το επόμενο πρωί, 
έφτασαν στο βασίλειο του βασιλιά Χένρι Γάτου. Η Μάπι άφησε τη Γκρέις μπροστά 
από το παλάτι και έφυγε. Ξαφνικά, μια πασχαλίτσα προσγειώθηκε στην κόκκινη 
μπότα της Ροξάνθης. Αμέσως μετατράπηκε σε νεράιδα. Είπε στη Γκρέις πού να βρει 
τη Ροξάνθη.

Έκπληκτη, η Γκρέις αναρωτήθηκε ποιο ήταν αυτό το παράξενο πλάσμα

«Αλλά ποια είσαι και πώς ξέρεις ότι ψάχνω τη Ροξάνθη;»

«Είμαι νεράιδα. Η Ροξάνθη με έσωσε και έχεις την μπότα της. Υποψιάζομαι ότι είσαι 
εδώ για αυτήν. Εδώ είναι ένα ζευγάρι φτερά που θα σου επιτρέψει να πετάξεις στο 
μπαλκόνι της. Το δωμάτιό της βρίσκεται στον πύργο του κάστρου.»

«Ευχαριστώ πολύ αγαπητή νεράιδα!»

Και η Γκρέις πέταξε, στη συνέχεια προσγειώθηκε διακριτικά μπροστά από το 
παράθυρο του πύργου.

«Ω! Γκρέις! Μα τι κάνεις εδώ;» Η Ροξάνθη φώναξε ξαφνιασμένη καθώς είδε την νέα 
της φίλη να εμφανίζεται στο παράθυρό της.

«Ήρθα για να σου φέρω την μπότα σου και να σου εξηγήσω πού είναι το 
Τριαντάφυλλο της Ζωής.»
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«Ω, ευχαριστώ πολύ, Γκρέις! Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω αυτό το παπούτσι πίσω, 
είπε η Ροξάνθη, μπερδεμένη, καθώς τράβηξε και τις δύο μπότες της. Όμως, αυτό που 
μου λές με εκπλήσσει: γνωρίζεις πραγματικά πού είναι αυτό το διάσημο λουλούδι;»

«Ναι, είναι στο βασίλειο του πατέρα μου, Γιουνάν.»

«Μα ένα βασίλειο είναι τεράστιο! Έχεις περισσότερες λεπτομέρειες;»

«Απλώς ξέρω ότι μεγαλώνει κάπου στο φαράγγι αυτού του βασιλείου.»

Η Γκρέις αγκάλιασε τη φίλη της και οι δυο τους πέταξαν στη μοτοσικλέτα της 
Ροξάνθης και ξεκίνησαν. Το ταξίδι για να φτάσουν στο βασίλειο του Γιουνάν ήταν 
μακρύ, αλλά ευτυχώς η μοτοσικλέτα πήγαινε γρήγορα και είχε φτερά. Αντιμετώπισαν 
μια τρομερή καταιγίδα και καταρρακτώδεις βροχές. Η Ροξάνθη έχασε σχεδόν τον 
έλεγχο του οχήματος, αλλά κατάφερε τέλεια να οδηγήσει τη μοτοσικλέτα της. Τέλος, 
χάρη στα γυαλιά της, η Ροξάνθη είδε ένα κάστρο. Προσγειώθηκαν, πήραν ένα μικρό 
δρόμο και άφησαν τη μοτοσικλέτα στο πλάι ενός μονοπατιού πίσω από έναν θάμνο. 
Προσεκτικά και διακριτικά, πλησίασαν την είσοδο του βασιλείου και κρύφτηκαν πίσω 
από μια τεράστια βελανιδιά. Είδαν δύο φύλακες να παρακολουθούν.

Η Ροξάνθη είχε μια ιδέα. Πήρε ένα ξύλο σχήματος "Υ" στο οποίο κρέμασε τα 
λαστιχάκια των μαλλιών της. Βρήκε μια μεγάλη πέτρα και εξήγησε το σχέδιό της στη 
Γκρέις που το κατάλαβε αμέσως. Η τελευταία πήρε επίσης ένα ξύλο, τοποθέτησε τις 
ελαστικές κορδέλες της και έφτιαξε μια δεύτερη σφεντόνα. Ανακάλυψε επίσης μια 
μεγάλη πέτρα.

Πήραν θέση να ρίξουν με τις σφεντόνες και φώναξαν «Γεια!» στους φρουρούς, οι 
οποίοι, έκπληκτοι, περπάτησαν προς το δέντρο, αλλά δεν είδαν τα δύο κορίτσια. 
Όταν ήταν αρκετά κοντά, τα κορίτσια έριξαν και τους έβγαλαν νοκ άουτ. Γρήγορα, 
τους ξέντυσαν και φόρεσαν τα ρούχα τους για να μην τις προσέξει κανείς: δεν έπρεπε 
καθόλου να συναντήσουν τον Γιουνάν ή να συλληφθούν από άλλους πιθανούς 
φρουρούς. Στη συνέχεια, έφτασαν στο φαράγγι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από 
το κάστρο. Εκεί, είδαν μια τεράστια παγίδα σχηματιζόμενη από μια τεράστια τρύπα 
καλυμμένη με ένα παράξενο φυτό που η Γκρέις γνώριζε καλά, ως καλός γνώστης 
της φύσης: ήταν ο λευκός θάμνος, ένα χόρτο που ονομάζεται επίσης Αμβροσία 
Ντουμόσα, το οποίο μεγαλώνει στις ερήμους. Μέσω του διχτυού που σχηματίζεται 
από αυτό το φυτό, μπορούσε κανείς να διακρίνει μικρούς κάκτους των οποίων τα 
αγκάθια περίμεναν μόνο έναν σαρκώδη πισινό για να τσιμπήσουν!

Δεδομένου ότι δεν ήξεραν πού ακριβώς ήταν το Τριαντάφυλλο της Ζωής σε αυτήν 
την τεράστια περιοχή, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την παγίδα για να 
εξαπατήσουν τον Γιουνάν και να τον κάνουν να πιστέψει ότι κάποιος είχε συλληφθεί. 
Έψαξαν μια μεγάλη πέτρα και την πέταξαν στο λάκκο. 
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Αυτό πυροδότησε έναν αστείο συναγερμό. Γρήγορα, κρύφτηκαν πίσω από έναν 
τεράστιο κάκτο με φραγκόσυκο.

Αναστατωμένος από τον συναγερμό, ο Γιουνάν άφησε το κάστρο του και πλησίασε 
την παγίδα. Κοίταξε στην τρύπα, αλλά είδε μόνο μια πέτρα. Ανήσυχος, γύρισε, αλλά 
δεν είδε κανέναν. Ήθελε να ελέγξει μια τελευταία φορά και έσκυψε λίγο περισσότερο. 
Τότε τα κορίτσια βγήκαν από πίσω του και τον έσπρωξαν στην τρύπα.

«Ωχ, Τσιμπάει!» φώναξε ο Γιουνάν.

«Γεια σου μπαμπά ! Είμαι η Γκρέις.»

«Ω, κόρη μου, εσύ είσαι; Δεν σε αναγνώρισα. Μου λειψες πολύ αγάπη μου, είπε, 
τραβώντας τα αγκάθια από το πισινό του. 

Εάν ήξερες μόνο πόσο λυπάμαι 
που σε απέρριψα. Δεν κατάλαβα τι 
χρειάζεσαι και έκτοτε συνειδητοποίησα 
πόσο λάθος ήμουν. Πώς μπορείς να 
με συγχωρήσεις; ». Είπε με τόνο που 
δεν άφησε καμία αμφιβολία για την 
ειλικρίνειά του. Ο γέρος βασιλιάς ήταν 
πραγματικά μετανοημένος.

«Λοιπόν, αγαπητέ πατέρα, η 
συγγνώμη σου ήρθε την κατάλληλη 
στιγμή, απάντησε η Γκρέις, 
συγκινημένη. Αναζητούμε, η Ροξάνθη 
και εγώ, το Τριαντάφυλλο της Ζωής για 
να σώσουμε τον πατέρα της, Βασιλιά 
Χένρι Γάτο. Είναι πολύ άρρωστος. 
Ξέρω ότι μεγαλώνει στο φαράγγι σου. 
Μπορείς να μας βοηθήσεις να το 
εντοπίσουμε με ακρίβεια;

«Ναι, θα σας καθοδηγήσω στο 
τριαντάφυλλο. Αλλά τι κρίμα! Δεν θα 
μπορείτε να το κόψετε. Σύμφωνα με 
τοv μύθο, μόνο κάποιος που φορά 
τις κόκκινες μπότες μιας λεγόμενης 
νεράιδας Πασχαλίτσα μπορεί να 
μαζέψει αυτό το λουλούδι. 
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Διαφορετικά, αυτός που αγγίζει το τριαντάφυλλο ή τα πέταλα των λουλουδιών του 
πεθαίνει επί τόπου...»

«Τι τέλειος συγχρονισμός! Η Ροξάνθη φώναξε χαρούμενη. Τυχαίνει να φοράω αυτές 
τις ακριβείς μπότες!»

Με τα φτερά της, η Γκρέις πήρε τον πατέρα της και τον έβγαλε από την παγίδα. 
Παρόλο που πονούσε, τους οδήγησε στην τριανταφυλλιά. Η Ροξάνθη πήρε τα πιο 
όμορφα λουλούδια χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η Γκρέις ευχαρίστησε τον Γιουνάν που τους βοήθησε. Τα κορίτσια έσπευσαν 
πίσω στο κάστρο του Βασιλιά Χένρι Γάτο με τη μοτοσικλέτα της Ροξάνθης, για να 
αποτρέψουν το μαρασμό των τριαντάφυλλων.

Αλλά πώς να εντοπίσουν τον πατέρα της; Η Γκρέις κάλεσε την Μάπι και της ζήτησε 
να εντοπίσει τον πατέρα της Ροξάνθης. Το λιοντάρι εξήγησε ότι βρισκόταν στα 
μπουντρούμια του κάστρου.

Ενώ η Γκρέις απασχόλησε τον θείο με μια παρατραβηγμένη ιστορία προσποιούμενη 
ότι ήταν χρυσοθήρας, η Ροξάνθη μπόρεσε να κατέβει στα μπουντρούμια χωρίς 
να την πιάσουν τα ξαδέλφια της, που διασκέδαζαν στο κάστρο. Βρήκε τον πατέρα 
της ετοιμοθάνατο και ξαπλωμένο στο έδαφος. Μόλις που ανέπνεε. Η μητέρα της, 
κλαίγοντας, στα γόνατά της ήταν σκυμμένη πάνω του, σήκωσε το κεφάλι της και είδε 
τη Ροξάνθη. Πήδηξε στο λαιμό της, ανακουφισμένη που βρέθηκε με την κόρη της 
πάλι.

Γρήγορα, η Ροξάνθη έσκυψε και άφησε τον πατέρα της να μυρίσει το Τριαντάφυλλο 
της Ζωής. Αμέσως ζωντάνεψε. Η Ροξάνθη είπε στους γονείς της ότι ο Πρόλιξους την 
είχε κλειδώσει στον πύργο του κάστρου και ο στόχος του ήταν να ανέβει στο θρόνο. 
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Τους αφηγήθηκε επίσης τις περιπέτειες που της επέτρεψαν να έρθει και να τους 
σώσει. Αλλά δεν είχαν χρόνο να μιλήσουν, τώρα έπρεπε να φτάσουν στη Γκρέις και 
τον θείο της γρήγορα.

Στο λυκόφως, νομίζοντας ότι είδε το φάντασμα του αδελφού του και μη κατανοώντας 
πώς η Ροξάνθη και η μητέρα της μπορούσαν να είναι μαζί μπροστά του, ο Πρόλιξους 
έκανε πίσω με φοβισμένο βλέμμα. Τρομοκρατημένος, έτρεξε έξω από το κάστρο, 
κάλεσε τους γιους του, και έφυγαν από το βασίλειο μαζί χωρίς να ρίξουν μια ματιά 
προς τα πίσω. Από εκείνη τη μέρα, δεν ακούστηκαν ποτέ ξανά. 
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Υπερήφανοι για την κόρη τους, για όσα είχε 
πετύχει, ο Χένρι Γάτος και η σύζυγός του 
αποφάσισαν να την κάνουν βασίλισσα. 

Ήταν πολύ καλύτερη στο να ηγηθεί αυτού του 
βασιλείου από ό,τι ήταν αυτοί. 

Φυσικά, η Γκρέις και η Ροξάνθη διατήρησαν 
επαφή. Πράγματι, η Γκρέις είχε γίνει η 
βασίλισσα του Βασιλείου του Γιουνάν, 
ο οποίος είχε επίσης εκπλαγεί από τις 
ηρωικές πράξεις της κόρης του. Και οι δύο 
εισήγαγαν ένα νέο όραμα για τον κόσμο, 
έναν νέο τρόπο ζωής, στο οποίο τα κορίτσια 
θα μπορούσαν να ταξιδέψουν, να αγαπούν 
τη ροκ μουσική, να παίζουν ποδόσφαιρο, 
να κάνουν τις δικές τους επιλογές ζωής, να 
ντύνονται με τον τρόπο που θέλουν και να 
το κάνουν εντελώς ελεύθερα χωρίς να τις 
κρίνουν.
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες από σχολεία 
στη Γαλλία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία 
και την Ελλάδα σας παρουσιάζουν τις 

αντεστραμμένες ιστορίες των παραμυθιών:Η 
Χιονάτη,η Σταχτοπούτα, ο Νέστωρ και το  Τέρας 
και η Ωραία Κοιμωμένη.

Αυτή η επανεγγραφή μας καλεί να 
προβληματιστούμε για τον ρόλο και τη θέση των 
κοριτσιών και των αγοριών στις κοινωνίες μας.
 Η Καφετούλα, η Ροξάνθη, ο Νέστωρ και το Τέρας 
και η Δραστήρια Αλεξάνδρα δεν διστάζουν να 
αμφισβητήσουν τις συμβατικές Ιδέες.

Υπάρχουν έμφυλοι ρόλοι ; Πρέπει τα κορίτσια 
να είναι τρυφερά, ευγενικά και εύθραυστα και 
τα αγόρια να είναι σκληρά,δυνατά και  χωρίς 
συναισθήματα; 

Ποιες δυνατότητες έχουμε στη διάθεσή μας για 
περισσότερη ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη;
Αυτή είναι η όλη πρόκληση αυτού του υπέροχου 
βιβλίου παραμυθιών, για να το διαβάσετε και να 
το ξαναδιαβάσετε με τα παιδιά.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


