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Είναι παραμονή Χριστουγέννων.  
Ο Τζος και η Λένα είναι πολύ αναστατωμένοι:  

όπως συνηθίζεται στη Γερμανία, έχουν ετοιμάσει για  
το αγγελάκι των Χριστουγέννων τη λίστα με τα δώρα τους. 

Μένει μόνο ο χριστουγεννιάτικος περίπατος,  
και όταν γυρίσουν, θα τα βρουν να τους περιμένουν κάτω  

από το δέντρο! Ο περίπατος τελειώνει και τα παιδιά ορμάνε 
στο σαλόνι. Και αντικρίζουν… το απόλυτο τίποτα.  

Ούτε το αγγελάκι των Χριστουγέννων είναι εκεί  
ούτε τα δώρα τους. Ο μόνος χαρούμενος είναι ο μπαμπάς, 
παθιασμένος ορνιθολόγος, που μόλις πριν από λίγο βρήκε  
ένα ασυνήθιστο τραυματισμένο πουλί. Ο Τζος και η Λένα 

έχουν μια υποψία και καταστρώνουν ένα σχέδιο.  
Μαζί με τους φίλους τους επισκέπτονται τον Ορνιθολογικό 

Σταθμό και βλέπουν αυτό που οι ενήλικες αγνοούν: 
κουλουριασμένο μέσα στο κλουβί και τυλιγμένο  

στα μεγάλα φτερά του βρίσκεται το αγγελάκι  
των Χριστουγέννων!

από 7 ετών
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Όλα είναι έτοιμα, όπως κάθε χρόνο. Χειροποίητα αστέρια κρε-

μασμένα στα παράθυρα, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στα 

μπολ. Στο ημερολόγιο με τα παραθυράκια έχει ανοιχτεί και το εικο-

στό τέταρτο. Και βέβαια οι λίστες με τα δώρα είναι ήδη έτοιμες και 

περιμένουν τον Άγιο Βασίλη, ή μάλλον, κατά το γερμανικό έθιμο, το 

αγγελάκι των Χριστουγέννων. Παρεμπιπτόντως, αυτή τη φορά ήταν 

φοβερές οι λίστες. 

Η Λένα ζήτησε γάντια του μποξ, καινούρια πατίνια και ένα iPhone, 

κι ας είναι μόλις οχτώ χρονών. Ο Τζος είναι επίσης οχτώ χρονών, 

πράγμα λογικό αφού πρόκειται για δίδυμα. Εκείνος ζήτησε πολλά βι-

βλία, ένα ποδήλατο βουνού ή ένα πιάνο. 

«Το iPhone δεν παίζει να σ’ το πάρουν, είναι πολύ ακριβό» λέει ο 

Τζος.

«Νομίζεις πως είναι φτηνότερα το ποδήλατο βουνού και το πιά-

νο;» απαντάει η Λένα.

«Γι’ αυτό έγραψα ή» λέει ο Τζος. «Ένα πιάνο ή ένα ποδήλατο βου-

νού». 

«Είσαι μεγάλος ξερόλας» φωνάζει η Λένα και του ρίχνει μια γροθιά 

στα πλευρά. «Και γκρινιάζεις συνέχεια».

«Και εσύ είσαι βάρβαρη!» φωνάζει ο Τζος. «Αμέσως να σηκώσεις 

χέρι!»
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Τώρα οι γροθιές της Λένα πέφτουν βροχή. Ο Τζος τής φωνάζει ότι 

το αγγελάκι των Χριστουγέννων δε συμπαθεί τη βία και πως καλό θα 

ήταν να μαζευτεί λίγο μέρα που είναι.

Ελέγχουν πάλι το δωμάτιο. Το ψηλό έλατο στέκεται στη βάση του. 

Υποτίθεται ότι το αγγελάκι έρχεται και το στολίζει και βάζει από κάτω 

τα δώρα. Μόνο που, για να γίνει αυτό, η Λένα και ο Τζος πρέπει να πά-

νε μια βόλτα. Το αγγελάκι των Χριστουγέννων, άλλωστε, είναι πολύ 

ντροπαλό και δε θέλει να το βλέπουν. Η μαμά πάλι δεν έχει όρεξη για 

βόλτες και θα πάει στους γείτονες να πιουν ένα κρασάκι. Όπως κάθε 

χρόνο.

Περπατούν μέσα στο σκοτάδι ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο μπα-

μπάς θέλει να περάσουν μέσα από τον προστατευόμενο βιότοπο. 

Πίσω από τους ψηλούς φράχτες και τα παρατηρητήρια είναι ο χώρος 

εργασίας του. Ο μπαμπάς είναι ορνιθολόγος, δηλαδή επιστήμονας 

που μελετάει τα πτηνά. Αυτό σημαίνει ότι δε βγαίνει ποτέ από το σπί-

τι χωρίς τα κιάλια του. 
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Και ότι κάθε φορά που ακούει θρόισμα στον θάμνο φωνάζει: «Κοι-

τάξτε εκεί, ένας λαλοτσιροβακομυγοφάγος με κυρτό ράμφος και λο-

ξές ρίγες!» Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
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