
Κεφαλαιο 1

Η Πριγκίπισσα Μανόλια απολάμβανε 

τα γλυκίσματα και τη ζεστή σοκολά-

τα της παρέα με τη Δούκισσα Περουκίνοφ. 

Η ζεστή σοκολάτα της ήταν ζεστή. Και τα 

γλυκίσματα ήταν αφράτα και λαχταριστά. 

Ένα απαλό αεράκι έμπαινε από το παρά-

θυρο. «Τι καλά που κάνατε και μ’ επισκε-

φτήκατε», είπε η Πριγκίπισσα Μανόλια. 

«Ήταν υπέροχη έκπληξη!» 
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«Μ’ αρέσει να επισκέπτομαι τους 

φίλους μου στο σπίτι τους», είπε η 

Δούκισσα Περουκίνοφ. «Έτσι 

μαθαίνω όλα τα μυστικά τους». 

«Μυστικά, είπατε;» ρώτησε 

η Πριγκίπισσα Μανόλια. 

«Ναι, μυστικά», απάντη-

σε η Δούκισσα. «Πάντα 

καταφέρνω ν’ ανακαλύψω  

όλα αυτά που κρύβουν από 

τα μάτια του κόσμου!»

«Κρύβουν, είπατε;» ρώτησε η Πριγκίπισσα 

Μανόλια.

Η ζεστή σοκολάτα τσουρούφλισε τα χείλια 

της. Το αεράκι ανακάτεψε τις μπούκλες της. 

Ξαφνικά ένιωσε ανήσυχη. Δεν περνούσε πια 

καλά. 
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«Είσαι τόσο καθωσπρέπει, τόσο τέλεια…» 

είπε η Δούκισσα Περουκίνοφ και έγειρε 

αργά προς την Πριγκίπισσα. «Όλοι, όμως, 

έχουμε κάποιο μυστικό». 

Η Πριγκίπισσα Μανό-

λια τίναξε νευρικά τα 

ψίχουλα από το ροζ 

φουντωτό φου-

στάνι της. Προ-

σπάθησε να κρύψει 

πόσο αναστατωμένη 

ήταν. Γιατί πράγματι 

είχε ένα μυστικό. Ένα 

τεράστιο μυστικό. Ένα μυστικό που δεν 

έπρεπε να το μάθει κανείς – και κυρίως η 

Δούκισσα, που έχωνε τη μύτη της παντού. 
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Ξαφνικά ακούστηκε το διαμαντένιο δα-

χτυλίδι της που χτυπούσε επίμονα. Ο τερα-

τοσυναγερμός, σκέφτηκε η Πριγκίπισσα Μα-

νόλια. Αχ, όχι τώρα! 

«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε η Δούκισσα 

Περουκίνοφ. 

«Κάποιο πουλάκι μάλλον», είπε η Πριγκί-

πισσα Μανόλια. 

Αλλά, αλίμονο, ο ήχος αυτός δεν έμοιαζε 

καθόλου με τιτίβισμα πουλιού! 
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«Τι παράξενο τιτίβισμα…» είπε καχύ-

ποπτα η Δούκισσα. 

«Μπορεί το πουλάκι να είναι άρρωστο», 

απάντησε η Πριγκίπισσα Μα-

νόλια. «Πάω να δω». 
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Η Πριγκίπισσα Μανόλια προχώρησε 

με χάρη ως την πόρτα. Τα γυάλινα γο-

βάκια της έκαναν τινκ, τινκ, τινκ σε κάθε 

βήμα της. 

«Μα θα μ’ αφήσεις μόνη μου εδώ;» 

ρώτησε η Δούκισσα. 

«Επιστρέφω αμέσως!» είπε η Πριγκί-

πισσα Μανόλια. 

Και με ένα γλυκό, αθώο χαμόγελο, 

άνοιξε αργά την πόρτα και βγήκε από 

το δωμάτιο. 

Μόλις έμεινε μόνη, άρχισε να τρέχει. 


