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Η δεκαεξάχρονη Βαϊάνα ζει στο νησί Μοτουνούι του Ειρηνικού και 
είναι κόρη του αρχηγού. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της, που 

φοβάται τους κινδύνους, νιώθει μια ακατανίκητη έλξη για τη θάλασσα 
και τα ταξίδια. Ακολουθώντας την καρδιά της, η Βαϊάνα θα ριχτεί  

σε μια επική περιπέτεια με στόχο να σώσει τον λαό της. Στο πλευρό 
της θα έχει τον πονηρό ημίθεο Μάουι και μαζί θα αντιμετωπίσουν  

τις δυσκολίες αλλά και θα μάθουν πολλά για τον εαυτό τους,  
για το ποιοι είναι και τι μπορούν να πετύχουν.
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Kαταμεσής του ωκεανού βρισκόταν το πανέμορφο, κα-
ταπράσινο νησί Μοτουνούι. Οι κάτοικοί του περνούσαν 

ολόκληρη τη ζωή τους προστατευμένοι από το φράγμα που 
σχημάτιζε ο ύφαλος, ο οποίος τους εξασφάλιζε ήσυχα νερά, 
άφθονα ψάρια και προστασία από τις καταιγίδες.



Οι γεροντότεροι κρατούσαν ζω-
ντανούς τους παλιούς θρύλους… 
ιδιαίτερα εκείνον της Τε Φίτι, της 
μητέρας-νήσου. Σύμφωνα με τον 
θρύλο, η Τε Φίτι ήταν μια θεά που 
η καρδιά της είχε τη δύναμη να δη-
μιουργεί ζωή, και μοιραζόταν αυτή 
τη δύναμη με τον κόσμο. Ο Μάουι, 
όμως, ένας πονηρός ημίθεος, χρη-



σιμοποίησε το μαγικό του αγκίστρι για 
να μεταμορφωθεί σε γεράκι και να κλέ-
ψει την καρδιά της! Όταν ωστόσο πήγε 
να πετάξει μακριά, τον χτύπησε από 
ψηλά ένας τεράστιος δαίμονας της γης 
και της φωτιάς που λεγόταν Τε Κάα. 
Έτσι, ο Μάουι, το αγκίστρι του και η 
καρδιά χάθηκαν στη θάλασσα, και δεν 
τους ξαναείδε ποτέ κανείς.





Η γιαγιά Τάλα διηγούνταν την ιστορία στα παιδιά του χωριού. 
– Τώρα, χίλια χρόνια αργότερα, οι δαίμονες καραδοκούν ακό-

μη, κρυμμένοι στο σκοτάδι που θα συνεχίσει να απλώνεται, κά-
νοντας τα ψάρια να φύγουν και αφανίζοντας τη ζωή στα νησιά! 
Μια μέρα όμως η καρδιά θα βρεθεί… από κάποιον που θα ταξι-
δέψει πέρα από τον ύφαλό μας, θα βρει τον Μάουι και θα τον 
κάνει να διασχίσει τον ωκεανό και να επιστρέψει την καρδιά της 
Τε Φίτι, σώζοντάς μας έτσι όλους.

Τα παιδιά είχαν τρομοκρατηθεί από την ιστορία – όλα εκτός 
από την εγγονή τής Τάλα, τη Βαϊάνα.
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