
Όταν η Πένι και η ντετεκτιβοσυμμορία της μαθαίνουν 
για τα πρώτα εξαφανισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, 

θεωρούν ότι είναι απλώς τυχαίο. Σύντομα όμως 
τα πράγματα ξεκαθαρίζουν: είναι δουλειά ενός δράστη 
κατά συρροή. Μια ολόκληρη φυτεία δέντρων καίγεται, 

μια άλλη προσβάλλεται από μια σπάνια αρρώστια, 
εξαφανίζονται παραγγελίες και κάποιος κλέβει 

από τα μπαλκόνια τα τελευταία έλατα. Για την Πένι 
και Σία αυτό είναι ανήκουστο. Χριστούγεννα 

χωρίς δέντρο είναι σαν... δεν είναι τέλος πάντων 
Χριστούγεννα. Τα κορίτσια κάνουν υπομονή και δεν 

αργούν να πέσουν πάνω σε ένα καυτό ίχνος...
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ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ δοκιμάσαμε μερικά 
καβουρδισμένα αμύγδαλα και χαζέψαμε λίγο τα 
ξύλινα παιχνίδια και τ’ αγγελάκια, γιατί 
θέλαμε μέσα σ’ όλα ν’ αγοράσουμε και δώρα. 

Θέλαμε να πάμε και στον παραμυθότοπο, κι ας 
είμαστε στην πραγματικότητα ήδη πολύ μεγάλες 
για τέτοια πράγματα. Αλλά εκείνη τη στιγμή 
εμφανίστηκαν από τη γωνία η Λέονι, η Ίβι και 
η Γιέτε από τη διπλανή τάξη, οι οποίες δεν 
έπρεπε να πάρουν χαμπάρι πού πηγαίναμε. 

Είδαμε και έναν ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ που έμοιαζε με την

 Αυτόν θα ήθελα πολύ να τον πάρω στη ΓΙΑΓΙΑ!
   Αλλά ήταν εξωφρενικά ακριβός.

Και τότε πέσαμε πάλι πάνω 
στο αγγελάκι. 

.
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Το άκουσα με τ’ αυτιά μου!

ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΕΙΟ!

Ήταν φυσικά απλώς η κόρη . 
Μπροστά της στεκόταν ένα μικρό αγόρι. 

Το Αιμοδιψούχτεν αγγελάκι απάντησε ότι δεν της 
καίγεται καρφί για τα βιολογικά και τις αηδίες και 
ότι έτσι κι αλλιώς ο Αϊ-Βασίλης δε δίνει δώρα στους 
γκρινιάρηδες. Τότε ο μικρός τής έβγαλε τη 
γλώσσα κι έτρεξε πίσω στη μη τ έ ρ α  του. 
Το Αιμοδιψούχτεν αγγελάκι είπε στη φίλη του 
ότι αυτή η δουλειά είναι για ηλίθιους και ότι θα 
προτιμούσε    φορές να πηγαίνει στο 
γυμναστήριο. →

Τελικά καταλήξαμε στο κιόσκι που πουλούσε 
χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Τζάστιν χάρηκε 
πάρα πολύ, γιατί τα δέντρα τον ελκύουν 
μ’ έναν μαγικό τρόπο. 

*Για κατούρημα.* Όμως μείναμε με 
ανοιχτό το στόμα, αφού 

ΕΪ, ΜΕΓΑΛΕ! Σούπερ Χριστούγεννα και 
  τέτοια. Να, πάρε ένα γλειφιτζούρι.

Είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

        γλειφιτζούρι; 
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ΤΙ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:

«Μα πού πήγαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα;» 
ρωτούσε όλος ο κόσμος τον τύπο που 

δούλευε διάβαζε εκεί την εφημερίδα του.

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΞΕΝΟ!

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Αύριο θα τα παραλάβουμε, 
μουρμούρισε ο τύπος.
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Το δεντράκι μού ερχόταν 
ακριβώς μέχρι την κοιλιά. 
Ήταν μια γλύκα! Το πιο τέλειο 

χριστουγεννιάτικο δεντράκι για 
έναν μικρό σκυλάκο. Αν είχα ποτέ 
   έναν δηλαδή. 

«Α, έτσι» ψιθύρισαν όλοι, σήκωσαν τους ώμους και 
συνέχισαν το σουλάτσο. 

Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν έλατα στην αγορά, στον 
δρόμο για το σπίτι αγόρασα από μια κυριούλα 
κάποιας ηλικίας ένα μικρό νεαρό χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι. 

Πέρα απ’ όλα αυτά είχε αρχίσει να χιονίζει και οι 
τρομπέτες έπαιζαν από μακριά το «Χιόνια στο 
καμπαναριό», κι έτσι μπήκαμε όλοι στο 
χριστουγεννιάτικο πνεύμα.
Μετά συναντήσαμε και την Μπέλα με τη μαμά της, 
κουβαλούσαν και οι δυο μαζί μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
χαρτόκουτα. 

Ορίστε, μικρή μου. 
Να το προσέχεις! 
Είναι το τελευταίο. 
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Ú Βασικά μόνη της μιλούσε. 

«Να το συναρμολογήσετε; Το δέντρο; Τι πράγμα;» 
ρώτησε η Ίντα. 
Η μαμά της Μπέλας χαμογέλασε. 
Και σούφρωσε τα χείλια με ύφος γιορτινό.
Μας έπιασε την κουβέντα κιόλας. → 
«Ένα τέτοιο ψεύτικο δέντρο είναι εξαιρετικά 
πρακτικό. Μπορείτε να διαβιβάσετε τη συμβουλή 
μου στις μητέρες σας. Πρόκειται για τη χαρά κάθε 
νοικοκυράς».
Συνέχισε να μιλάει και να λέει πως ένα τέτοιο 
ΣΟΥΠΕΡ ΔΕΝΤΡΟ δε μαδάει και δε ΒΡΟΜΙΖΕΙ 
τον τόπο όπως κάνουν τα αληθινά έλατα. Τότε έριξε 
ένα βλέμμα στο ΜΙΝΙ ΔΕΝΤΡΑΚΙ μου και 
σούφρωσε παραπάνω τα χείλια με το ίδιο 
γιορτινό ύφος. 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΔΕΝΤΡΟ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ!

Είναι 2, 50 μέτρα ψηλό και 
όμορφα στολισμένο! 
Το μόνο που χρειάζεται είναι 
να το συναρμολογήσουμε.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΈΚΔΟΣΗ 300ή
2,5 μ. ύψος 

Η Μπέλα άρχισε πάλι να καυχιέται.
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Ú Βασικά μόνη της μιλούσε. 

ΤΙ ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΜΑΙ. ΧΑ ΧΑ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ, ΜΠΕΛΑ.

ΣΟΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΗΠΟ...

Μα τι γελοία μικροσκοπικά δέντρα υπάρχουν. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΩΡΑ, 
     ΜΠΕΛΑ.
ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ. ΧΑ ΧΑ! 

ΟΧ!
Τότε τα χείλια της 
μητέρας της Μπέλας 
πήραν την κάτω βόλτα 
και τράβηξε την κόρη 
της να φύγουν. 
Μπροστά από το σπίτι 
του γείτονα του Λέον 
στεκόταν σήμερα 
περισσότερος κόσμος 
(εκατό άτομα ή κάτι τέτοιο), εξάλλου τώρα υπήρχαν 
ακόμα περισσότερα πράγματα να χαζέψει κανείς στον
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