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ια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό 
πλανήτη πάνω από τα σύννεφα, δίπλα 

σε ένα μεγάλο αστέρι, υπήρχε μία μαγική κολοκύθα.
Μέσα στην κολοκύθα ζούσαν πολλά ποντίκια, 
μια μεγάλη οικογένεια, που ήταν καλεσμένη να πάει 
σε γενέθλια ενός διπλανού σπιτιού.

Αυτή η κολοκύθα όμως ήταν μαγική και κάθε φορά 
που έβγαιναν τα ποντίκια από την πόρτα,
μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους, αλλά κανείς 
δεν ήξερε το μυστικό τους!

M



Έτσι βγήκε όλη η οικογένεια από τη μαγική 
κολοκύθα και πήγαν στα γενέθλια. 
Πέρασαν καλά, έφαγαν τούρτα, χόρεψαν, 
αλλά όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, ήταν πολύ 
στεναχωρημένοι που θα γίνονταν 
και πάλι ποντικοί… 





Δεν ήθελαν να κρύβονται πια από τους ανθρώπους, είχαν
κουραστεί. Έπρεπε συνέχεια να προσέχουν τα μικρά ποντικάκια
που ήταν τόσο άτακτα και χοροπηδούσαν σε όλο το σπίτι. 
Δεν έπρεπε να τα δει κανείς από τα παράθυρα της μαγικής
κολοκύθας, γιατί τότε θα μαθαινόταν το μεγάλο τους μυστικό.

Δεν μπορούσαν ποτέ να φωνάξουν τους φίλους τους στο σπίτι 
να κάνουν παρέα, να φάνε ή ακόμα και να κάνουν τα μαθήματά
τους μαζί. Τι κρίμα για τα μικρά ποντικάκια... Δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν ότι οι γονείς τους ήθελαν να τα προστατέψουν. 
Ήταν κάτι μαγικό... και έπρεπε να το φυλάξουν καλά.





Έτσι συνεχιζόταν η ζωή τους: 
σαν ποντικάκια μέσα στη μαγική
κολοκύθα και σαν άνθρωποι όταν 
έβγαιναν να πάνε στη δουλειά τους 
και τα παιδιά στο σχολείο.

Ένα βράδυ όμως που οι γονείς τους 
έπρεπε να πάνε σε ένα μακρινό σπίτι 
που ήταν καλεσμένοι για δείπνο, 
τα μικρά ποντικάκια αποφάσισαν 
να διασκεδάσουν μέχρι αργά. 




