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H ζωή ενός ήσυχου χωριού αναστατώνεται με την άφιξη ενός νέου κατοίκου,
του Λύκου. Η φήμη που τον συνοδεύει προκαλεί φόβο και ανασφάλεια σε
όλους τους κατοίκους. Η εμφάνισή του και μόνο προκαλεί τρόμο.

Κάθε του βλέμμα είναι απειλή. Κάθε του κίνηση είναι ύποπτη.
Όλοι αναρωτιούνται τι να σκαρώνει ο Λύκος.

Μετά από έρευνα όλοι οι κάτοικοι παίρνουν μια απόφαση:
Ο Λύκος πρέπει να φύγει πριν γίνει κανένα κακό.

Άραγε, θα τα καταφέρουν;

Μια τρυφερή ιστορία κατά των στερεότυπων και των βιαστικών
συμπερασμάτων. Κατά της ξενοφοβίας και των προκαταλήψεων.
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Μια φορά και έναν καιρό σ’ ένα ήσυχο χωριό μετακόμισε ένας λύκος.

Ένας λύκος μοχθηρός. Μα πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς;
Η φήμη των προγόνων του τον ακολουθούσε.

Όπως, άλλωστε, ακολουθεί όλους τους λύκους.

Με αργά, συρτά βήματα κυκλοφορούσε καθημερινά
μόνος στα σοκάκια.

Με κεφάλι σκυμμένο και βλέμμα χαμηλωμένο προχωρούσε
χωρίς να ανταλλάσει ποτέ κουβέντα με κανέναν.
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Μια μέρα, σαν ξεπρόβαλε στην αγορά,

η εμφάνισή του έφερε αμέσως αναστάτωση.

Κάποιοι τον απέφυγαν κι άλλοι τον σχολίασαν
ψιθυριστά, καθώς περνούσε από μπροστά τους.

Ξαφνικά, ο κύριος Κάστορας ο μανάβης φώναξε:

«Ααααα! » βλέποντας τον Λύκο να πλησιάζει.

Ο Λύκος τον κοίταξε όλο απορία με τα μεγάλα,
καστανά του μάτια κι έφυγε.




