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Αργυρώ Πιπίνη

Η Κλάρα και ο αδερφός της ο Φριτς λατρεύουν τις γιορτές! Κάθε χρόνο 
ο θείος Ντροσελμάγερ τούς κάνει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο. 

Φέτος δίνει στην Κλάρα ένα ξύλινο στρατιωτάκι, έναν καρυοθραύστη. 
Στον Φριτς δεν αρέσει ο καρυοθραύστης, πιστεύει ότι είναι ένα ανόητο 

παιχνίδι, αλλά η Κλάρα λατρεύει τα μεγάλα, γλυκά του μάτια. Και τη νύχτα 
ανακαλύπτει ότι ο καινούριος της φίλος μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα 

πράγματα από το να σπάει καρύδια. Κάποτε ήταν ένας γενναίος στρατιώτης 
που ερωτεύτηκε μια πριγκίπισσα…

Η κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρυοθραύστη του Ε.Τ.Α. Χόφμαν 
ζωντανεύει στο βιβλίο αυτό μέσα από την πρωτότυπη αφήγηση της Ανν Λέισεν. 

Η τρυφερή, πανέμορφη εικονογράφηση μας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο του 
μοχθηρού Βασιλιά των Ποντικών και της πανέμορφης Νεράιδας Ζαχαρένιας.  
Για παιδιά από 5 ετών και για όλους όσοι λατρεύουν τα μαγευτικά παραμύθια.

Είναί παραμονή χρίστουγΕννων
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Η Κλάρά κάθεται δίπλα στο παράθυρο και κοιτάζει ονειροπόλα τις 
χιονονιφάδες που πέφτουν αργά και απαλά πάνω στο απέραντο χαλί του 
χιονιού. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Στο κάτω πάτωμα οι μεγάλοι είναι 
απασχολημένοι με τις προετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Η 
Κλάρα είναι πολύ περίεργη, αλλά η μαμά της είπε τόσο σ’ εκείνη όσο και στον 
αδερφό της τον Φριτς ότι μπορούν να κατεβούν μόνο όταν θα είναι όλα έτοιμα.





ΣτΗν Κουζίνά έχουν ήδη βάλει τη γαλοπούλα στον φούρνο. 
Στολίζουν με άσπρο γλάσο μπισκοτάκια σε σχήμα αστεριών, 
χριστουγεννιάτικων αγγέλων και μικρών χριστουγεννιάτικων 
δέντρων. Στο τραπέζι υπάρχουν μεγάλα μπολ με σαλάτες και 
ορεκτικά. Όλα μυρίζουν υπέροχα…

Η Κλάρα και ο Φριτς ανυπομονούν να δοκιμάσουν όλες 
αυτές τις πεντανόστιμες λιχουδιές. Κατεβαίνουν 
νυχοπατώντας τις σκάλες για να ρίξουν από μια μισάνοιχτη 
πόρτα μια κλεφτή ματιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο…

το δέντρο έίνάί πέλώρίο! Είναι ακόμα μεγαλύτερο από το 
περσινό και είναι στολισμένο υπέροχα. Από τα κλαδιά του 
κρέμονται λαμπερά στολίδια σε άπειρα χρώματα και σχέδια: 
χρυσαφιές γιρλάντες, γλειφιτζούρια και κάθε λογής όμορφα 
στολίδια. Αλλά η Κλάρα και ο Φριτς ενδιαφέρονται κυρίως 
για ό,τι υπάρχει κάτω από το δέντρο… για τα δώρα δηλαδή. 
Η Κλάρα βλέπει μια κούκλα με ένα χαριτωμένο ροζ φόρεμα, 
ένα καροτσάκι για κουκλάκια-μωρά και μια παράξενη 
ομπρελίτσα. Όλα αυτά τα δώρα είναι για κείνη; Για τον 
Φριτς προορίζονται σίγουρα το μεγάλο τρενάκι και η 
στρατιωτική στολή με το ξύλινο σπαθί. Και γύρω απ’ όλα 
αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις 
και πάρα πολλά γλυκά.
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