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τη δεξαμενή του κύριου Μ

εγάλου είναι -2
  βαθμοί.

Ο ΝΙΚ ΓΟΥΑΪΛΝΤ ΑΡΚΕΤΟ 
ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΤΖΟΥΝΤΙ ΧΟΠΣ ΗΤΑΝ ΜΙΑ 
ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ ΑΛΕΠΟΥ ΠΟΥ 
ΤΡΙΓΥΡΙΖΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ και 
έβγαζε λεφτά με διάφορους τρόπους, 
όπως τζογάροντας ή 
στοιχηματίζοντας σε άλογα. Αλλά  
μια μέρα ο Νικ στοιχημάτισε ενάντια 
στον κύριο Μεγάλο και έχασε. 

Ο κύριος Μεγάλος, μια 
μικροσκοπική αρκτική μυγαλή και 
τρομερός μαφιόζος της 
Τουνδρόπολης, δεν ήθελε να ακούσει 
δικαιολογίες.

- Νικ, σου δίνω έξι ώρες να μου 
φέρεις τα λεφτά που μου χρωστάς, 
αλλιώς...

Ο κύριος Μεγάλος κοίταξε κάτω,  
τη βαθιά δεξαμενή με τον πάγο.

…Θα γίνεις παγάκι!
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Ο Νικ περπατούσε βιαστικά προς το κέντρο της πόλης χαμένος στις 
σκέψεις του. Ξαφνικά άκουσε ένα ΜΠΑΝΓΚ! Μετά ακόμα ένα ΜΠΑΝΓΚ! 
Μια μικροσκοπική ηλικιωμένη νυχτερίδα προσπαθούσε να παρκάρει το 
φορτηγάκι της και τσούγκριζε τα άλλα αυτοκίνητα.

Τι καλά που θα ’ταν να είχε αυτό το φορτηγάκι ο Νικ! Θα μπορούσε 
να το πουλήσει και να ξεχρεώσει τον κύριο Μεγάλο. Ξαφνικά του ήρθε 
μια ιδέα.



Τα κτίρια στη Ζωούπολη είναι φτιαγμένα για όλα τα μεγέθη ζώων.

Ο Νικ πλησίασε τη νυχτερίδα, 
ενώ αυτή κοίταζε τη ζημιά.

- Δε φταίτε εσείς, της είπε
- Μάλλον το φορτηγό είναι 

μεγάλο για μένα, χαχάνισε εκείνη.

Ο Νικ τη βοήθησε να μεταφέρει τα ψώνια στο σπίτι της και 
έβαλε σε εφαμοργή την κομπίνα του. Της εξήγησε πως δούλευε 
για τις Κατσιασμένες Αλεπούδες, μια φιλανθρωπική οργάνωση που 
προμήθευε γούνες στις αλεπούδες με ψώρα.

- Πώς θα σας φαινόταν να κάνετε δωρεά το φορτηγάκι σας 
στην οργάνωση, να πάρετε την επιστροφή φόρου και να 
αγοράσετε για σας κάτι πιο βολικό, στο μέγεθός σας;

Η νυχτερίδα συμφώνησε. Ο Νικ έφυγε χαρούμενος, με το κλειδί 
στο χέρι κι έτοιμος να οδηγήσει το νέο του απόκτημα.
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