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Ο  Μιγκς είναι τζάκουιν. Τα τζάκουιν είναι μαγικοί ιαγουάροι 
με φτερά. Ο Μιγκς πετάει πάνω από το Άβαλορ με έναν 
μεγάλο σάκο καρύδες, που είναι η αγαπημένη του λιχου-

διά. Σύντομα όμως οι φίλοι του Μιγκς, η Λούνα και ο Σκάιλαρ 
περνούν πετώντας από δίπλα του με ορμή και αρπάζουν τον σάκο.

– Θα τα πάρουμε εμείς αυτά! λέει η Λούνα.
– Έι! Να βρείτε δικό σας φαγητό! φωνάζει ο Μιγκς.
– Μόλις το κάναμε, απαντά γελώντας ο Σκάιλαρ.



Η Λούνα και ο Σκάιλαρ παίζουν κορόιδο με τη σακούλα, 
αλλά του Σκάιλαρ του πέφτει κατά λάθος! ΜΠΟΥΜ! Οι βαριές 
καρύδες σκάνε με ορμή στην πλατεία της πόλης και χτυπούν ένα 
άγαλμα, που πέφτει και ανοίγει μια τεράστια τρύπα στο έδαφος.
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