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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

Α
υτή η ιστορία, όπως όλες οι καλές ιστορίες, ξεκι-
νάει πριν από πολ� καιρό. Όχι απλLς πολύ και-
ρό, αλλά πάρα, π	ρα, πάρα πολύ καιρό. Απει-

ρομμύρια χρόνια, για την ακρίβεια. Πολύ πριν γεννη-
θούν ο παππούς σου και η γιαγιά σου. Όταν δεν υπήρχαν 
καν άνθρωποι. Πριν από τα αυτοκίνητα κι από τα αερο-
πλάνα, ακόμα και πριν από το διαδίκτυο, υπήρχε κάτι 
ακόμη καλύτερο… 

ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ !
Οι δεινόσαυροι ήταν τα πιο απίθανα πλάσματα που 

έχουν περπατήσει σ’ αυτό τον πλανήτη. Ήταν πάρα πολ-
λοί, και βγαίνανε σε κάθε μέγεθος και σχήμα. Υπήρχαν 
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μικροί δεινόσαυροι, όχι πολύ μεγαλύτεροι από σκύλους 
ή γάτες, και άλλοι που είχαν μυτερά, αγκαθωτά κέρατα 
στην πλάτη τους. Υπήρχαν και κάτι αδιανόητα τεράστιοι, 
οι Σεισμόσαυροι, που ήταν μεγαλύτεροι από πέντε διπλά 
λεωφορεία μαζί, με λαιμό πιο χοντρό από κορμό δέ-
ντρου, και με δέρμα που έμοιαζε με τα χοντρά λάστιχα 
των τρακτέρ. Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται απίστευτο, 
αλλά είναι εκατό τοις εκατό αληθινό, γιατί αυτό που δια-
βάζεις είναι ένα βιβλίο, και τα βιβλία δε λένε ψέματα. 

Θα ήθελα τLρα να σου πω για δύο πολύ ξεχωριστούς 
δεινόσαυρους. Θα πούμε τον ένα, τον θηλυκό, Μαμό-
σαυρο, και τον άλλο, τον αρσενικό, Μπαμπράπτορα 
(δεν ήταν τα αληθινά τους ονόματα αυτά, φυσικά – μη 
λέμε κι ό,τι θέλουμε).

Ο Μαμόσαυρος και ο Μπαμπράπτορας είχαν περάσει 
όλη τους τη μέρα έξω, στην καυτή, καυτή προϊστορική 
λιακάδα, και γύριζαν τLρα στην όμορφη και περιποιη-
μένη φωλίτσα τους. Αλλά αυτό που βρήκαν στη θέση της 
ήταν κάτι ασύλληπτα φρικιαστικό: έναν πελLριο σωρό 
από πέτρες, κόκαλα και χLματα. Η φωλιά τους είχε δε-
χτεί επίθεση από κάποιους απαίσιους δεινόσαυρους που 
έψαχναν για φαγητό, και αυτοί οι αφιλότιμοι κλεφταρά-
δες είχαν κάνει το σπιτάκι τους καλοκαιρινό!

Αλλά η ανακατωσούρα ήταν το τελευταίο πράγμα 
που απασχολούσε τον Μαμόσαυρο και τον Μπαμπρά-
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πτορα, γιατί μέσα στη φωλιά είχαν αφήσει ό,τι πιο πολύ-
τιμο είχαν: δLδεκα αυγ	, τα οποία τLρα είχαν γίνει 
άφαντα!

Όπως καταλαβαίνεις, ο Μαμόσαυρος και ο Μπα-
μπράπτορας ήταν συντετριμμένοι. Κάθονταν πάνω στα 
χαλάσματα της φωλιάς τους, θρηνLντας με δυνατούς 
βρυχηθμούς, μέχρι που ο ήλιος έπεσε, και στον ουρανό 
πάνω απ’ τη ζούγκλα εμφανίστηκαν το φεγγάρι και τα 
αστέρια.

Εκείνη τη νύχτα, ένα απαλό αεράκι κουνούσε απαλά 
τα κλαδιά των πελLριων δέντρων, και δέσμες ασημένιο 
φεγγαρόφωτο έπεφταν πού και πού πάνω στην ερειπω-
μένη φωλιά. Ξαφνικά, κάτι τράβηξε το βλέμμα του Μπα-
μπράπτορα. Κάτι λείο και γυαλιστερό αντανακλούσε μια 
ακτίνα απ’ το φως του φεγγαριού, μέσα σε έναν σωρό 
από κόκαλα και λάσπη. Ο Μπαμπράπτορας μετακίνησε 
γρήγορα αλλά προσεκτικά τις πέτρες και τα χαλάσματα, 
και τι να δει – άθικτο, αστραφτερό μέσα στη φεγγαρά-
δα…

…το τελευταίο τους  ΑΥΓΟ.
ΠLς είχε γλιτLσει αυτό το ένα και μοναδικό αυγό, 

από το πλιάτσικο των πεινασμένων δεινοσαύρων, ήταν 
μυστήριο. Μπορεί να είχαν γεμίσει τις κοιλάρες τους, ή 
ίσως αυτό το αυγουλάκι να κατρακύλησε κάπου όπου 
δεν μπορούσαν να το δουν, την Lρα που εκείνοι τσάκι-



16

ζαν και άνοιγαν τα υπόλοιπα. Όποιος κι αν ήταν ο λό-
γος, το μόνο που είχε τLρα σημασία για τον Μαμόσαυρο 
και για τον Μπαμπράπτορα ήταν ότι ακόμα είχαν ένα 
αυγό. Ο μικροσκοπικός δεινοσαυράκος που κοιμόταν 
ασφαλής μέσα του έγινε το πιο σημαντικό πράγμα στον 
κόσμο γι’ αυτούς, και ήταν αποφασισμένοι να μην αφή-
σουν τίποτα κακό να του συμβεί ποτέ πια!

Όμως, κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί – κάτι που θα 
άλλαζε τον κόσμο για πάντα. 

Κάτι σοβαρό.
Κάτι  αστρονομικά, 
διαγαλαξιακά, 
  διαστημικά

σοβαρό!
Το μαργαριταρένιο φεγγαρόφωτο που κάλυπτε τη 

διαλυμένη φωλιά των δύο δεινοσαύρων ξαφνικά σαν να 
έγινε πιο κιτρινωπό. Έπειτα το κίτρινο έγινε πορτοκαλί, 
και μετά φλογισμένο κόκκινο, σαν της φωτιάς. Ο Μαμό-
σαυρος και ο Μπαμπράπτορας έβγαλαν το κεφάλι μέσα 
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απ’ τη φωλιά τους και έμειναν να κοιτάζουν αυτό το απί-
στευτο θέαμα με ορθάνοιχτα μάτια. Ήταν λες και το 
φεγγάρι είχε πάρει φωτιά!

ΚαθLς κοιτούσαν, ολόκληρος ο ουρανός έγινε ένα τε-
ράστιο, ξέφρενο πυροτέχνημα που εκτόξευε με θόρυβο 
καυτούς βράχους και πεφταστέρια – αλλά όχι τα πεφτα-
στέρια που ξέρουμε εμείς, αυτά που διασχίζουν χαριτω-
μένα τον ουρανό σαν μικρές φωτεινές γραμμούλες. Αυτά 
δε διέσχιζαν καν τον ουρανό. Αυτά έπεφταν κατευθείαν 
πάνω στη γη σαν κατακόκκινες αστραπές που έσκαγαν 
στο έδαφος, σκορπίζοντας παντού χιλιάδες πύρινες βο-
λίδες!

Πανικός και χάος κατέκλυσαν αμέσως τη ζούγκλα. 
Φλεγόμενα δέντρα ξεριζLνονταν από θεόρατους δεινό-
σαυρους –αυτούς που είναι σαν πέντε διπλά λεωφορεία– 
οι οποίοι παρέσερναν και καταπατούσαν τους μικρότε-
ρους στο πέρασμά τους. Ο νυχτερινός ουρανός ήταν πιο 
φωτεινός κι απ’ την πιο ηλιόλουστη μέρα, και το φεγγά-
ρι έκαιγε πιο πολύ κι απ’ τον μεσημεριανό ήλιο – αλλά 
στο μυαλό του Μαμόσαυρου και του Μπαμπράπτορα 
υπήρχε μόνο μία σκέψη.

ΠLς θα προστατέψουν το αυγό τους!
3πρεπε να βρουν ένα ασφαλές μέρος!
Οπότε άρχισαν να τρέχουν. Έτρεχαν με όλη τη δύνα-

μη που είχαν τα δεινοσαυρόποδά τους, κρατLντας σφι-



χτά το τελευταίο, πολύτιμο αυγό τους. Ήταν δύο μόνο 
απ’ τους χιλιάδες τρομοκρατημένους δεινόσαυρους που 
έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις προσπαθLντας να 
σωθούν, αλλά όσο γρήγορα κι αν έτρεχαν, όσο κι αν 
απομακρύνονταν, δε φαινόταν να μπορούν να ξεφύ-
γουν. ΠLς να ξεφύγεις από τον ουρανό; 

Ο Μαμόσαυρος και ο Μπαμπράπτορας βρέθηκαν μέ-
σα σε μια απέραντη θάλασσα από πανικόβλητους δεινό-
σαυρους που τους τραβούσε προς τα δω και τους έσπρω-



χνε προς τα κει, και τελικά, όσο κι αν προσπαθούσαν, 
δεν ήταν δυνατόν να συγκρατήσουν πια το αυγό τους!

Κάποια στιγμή, αυτό γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος. 
Ξέρω τι σκέφτεσαι – ότι το αυγό έσπασε επιτόπου, ε; 

Ε, λοιπόν –κύριε ξερολεξυπνάκια– δεν έσπασε!
Ένας σωρός από φύλλα συγκράτησε την πτLση του, 

κι εκείνο κύλησε, άθικτο, ανάμεσα στα πόδια που έτρε-
χαν εδL κι εκεί. Έγινε κλοτσοσκούφι μέσα στο πανδαι-
μόνιο και εκτοξεύθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις – αλ-
λά και π	λι δεν έσπασε! Ο Μαμόσαυρος και ο Μπα-
μπράπτορας έτρεχαν πίσω του, καθLς εκείνο γκέλαρε 
ανάμεσα στα γιγάντια πόδια ενός Διπλόδοκου και κυ-
λούσε ξυστά από τις πατούσες ενός Στεγόσαυρου, κιν-
δυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να γίνει ομελέτα, αλλά γλι-
τLνοντας κάθε φορά παρά τρίχα. Κυλούσε, κυλούσε, λες 
και ήξερε πού ήθελε να πάει· έπεφτε από το χείλος ενός 
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γκρεμού πάνω στα φυλλLματα των δέντρων κι έπειτα 
γλιστρούσε στη λασπωμένη πλαγιά, ενL ο Μαμόσαυρος 
και ο Μπαμπράπτορας το κυνηγούσαν αλαφιασμένοι.

Αν ο Μαμόσαυρος και ο Μπαμπράπτορας κοιτούσαν 
τον ουρανό αντί να προσπαθούν να βρουν το αυγό τους, 
θα είχαν δει ένα θέαμα τόσο εφιαλτικά τρομακτικό, που 
θα τους είχε παγLσει το αίμα. Ολόκληρος ο ουρανός 
φλεγόταν αποπάνω τους. Αυτό που νόμιζαν πως ήταν 
το φεγγάρι, ήταν στην πραγματικότητα ένας γιγάντιος, 
πελωριόρατος, απιστεράστιος μετεωρίταρος. Είχε έρθει 
από τα πιο βαθιά βάθη του διαστήματος, και σε λίγο θα 
στούκαρε πάνω στον πλανήτη Γη, εξαφανίζοντας όλους 
τους δεινόσαυρους για πάντα!

Αλλά μια στιγμή προτού ο μετεωρίτης συγκλονίσει τον 
πλανήτη, το τυχερό αυγουλάκι έφτασε στην άκρη ενός 
ψηλού, απότομου βράχου, που δέσποζε πάνω απ’ τον 
μανιασμένο ωκεανό. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν 
ο Μαμόσαυρος και ο Μπαμπράπτορας ήταν να κοιτά-
ζουν ανήμποροι, καθLς το τελευταίο, πολύτιμο αυγό 
τους, με το μικροσκοπικό δεινοσαυράκι τους μέσα, κυ-
λούσε αργά από την άκρη του βράχου και εξαφανιζόταν.

Για πάντα.
Το αυγό έφυγε ίσια κάτω, περνLντας λίγα μόλις χι-

λιοστά μακριά από τον κοφτερό βράχο. Μιλάμε για πολύ 
τυχερό αυγό! Βούτηξε στον ωκεανό με ένα «πλαφ» που 



δεν άκουσε κανείς, σαν το βότσαλο στη λίμνη, και βυθί-
στηκε αμέσως στα σκοτεινά βάθη, αφήνοντας πίσω του 
το πύρινο χάος του κόσμου που βρισκόταν πάνω απ’ τα 
κύματα. Τελικά, σταμάτησε σε ένα μαλακό, προστατευ-
μένο σημείο του πυθμένα, ενL στην επιφάνεια η βροχή 
μετεωριτLν έπεφτε ανελέητα πάνω στη Γη, εξαφανίζο-
ντας κάθε δεινόσαυρο που ζούσε στον πλανήτη.

Εκτός από έναν.
Αυτόν που ήταν μέσα στο αυγό!
Και ενL εκείνο κειτόταν ήσυχο στον βυθό του ωκεα-

νού, ο κόσμος πάνω συνέχισε να καίγεται – κι έπειτα 
έμεινε ακίνητος κάτω από έναν παγετLνα που θα διαρ-
κούσε χιλιάδες χρόνια. 

Κι έτσι, το αυγό έμεινε εκεί κάτω, βαθιά μέσα στους 
πάγους που σταμάτησαν τον χρόνο, περιμένοντας την 
Lρα για να ανακαλυφθεί… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΤΡΑΝΤΛ

Α
υτός είναι ο Γουίλλιαμ Τραντλ.
Πρέπει να ξέρεις κάτι για τον Γουίλλιαμ: του   
αρέσουν οι δεινόσαυροι. Δηλαδή, όχι απλLς του 

αρέσουν. Τρελα�νεται για τους δεινόσαυρους. Τόσο πο-
λύ τρελαίνεται, που μου φαίνεται ότι πρέπει να το γρά-
ψω αυτό με κεφαλαία γράμματα – να, έτσι… 

Ο ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ! 

Ο ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΕΙΧΕ . . .  α, συγγνLμη, ο 
Γουίλλιαμ είχε πιτζάμες με φιγούρες δεινοσαύ-

ρων, εσLρουχα με φιγούρες δεινοσαύρων, τα-
πετσαρία με φιγούρες δεινοσαύρων, πορτα-
τίφ με φιγούρες δεινοσαύρων, οδοντόβουρ-
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τσα σε σχήμα δεινόσαυρου, δύο αφίσες με δεινόσαυρους, 
και τόσες μινιατούρες δεινοσαύρων, που δε χωρούσαν 
ούτε σε βαλίτσα, αλλά ο Γουίλλιαμ ήταν σίγουρος για 
ένα πράγμα: όσες μινιατούρες δεινοσαύρων και να έχεις, 
ποτέ δεν είναι αρκετές!

Ο Γουίλλιαμ έμενε σε ένα ταλαίπωρο σπιτάκι στις πα-
ρυφές ενός πυκνοκατοικημένου προαστίου, στις παρυ-
φές μιας ακόμη πιο πυκνοκατοικημένης πόλης, αλλά αν 
και το σπίτι ήταν μικρό, δεν ήταν στενάχωρο, επειδή ζού-
σαν σ’ αυτό μόνο δύο άνθρωποι: ο Γουίλλιαμ και ο μπα-
μπάς του, ο Μπομπ Τραντλ.

ΤLρα, βέβαια, εσύ θα αναρωτιέσαι γιατί δεν είχε μα-
μά ο Γουίλλιαμ. Φυσικά, είχε κάποτε μαμά, αλλά δυστυ-
χLς είχε πεθάνει πριν από χρόνια, όταν ο Γουίλλιαμ 
ήταν πολύ μικρός. Έτσι, ο Γουίλλιαμ θυμόταν να ζει πά-
ντα στο σπίτι μόνο με τον πατέρα του. 

Εκτός από τους δεινόσαυρους, ο Γουίλλιαμ τρελαινό-
ταν επίσης και για τα Χριστούγεννα – αλλά ούτε κα-
τά διάνοια όπως ο πατέρας του.

Ο κύριος Τραντλ τρελαινόταν τόσο πολύ για τα 
Χριστούγεννα, που όταν περνούσε η μέρα των 
Χριστουγέννων έκλαιγε πάντα με αναφιλη-
τά για μια βδομάδα συνέχεια, και μερικές 
φορές μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, μην 
μπορLντας να το χωνέψει! Μέχρι που εί-
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χε ένα μυστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο κρυμμένο μέσα 
στην ντουλάπα του, πάντα στολισμένο, με φωτάκια τα 
οποία άναβαν κάθε φορά που άνοιγε για να πάρει τις κάλ-
τσες του. Κάθε πρωί, καθLς ντυνόταν, ο κύριος Τραντλ 
κοιτούσε το μυστικό δέντρο του και έλεγε μέσα του: «Κά-
θε βήμα πιο μακριά από τα προηγούμενα Χριστούγεννα, 
σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα επόμενα».

Εκείνο το συγκεκριμένο πρωινό λοιπόν, ο κύριος 
Τραντλ αισθανόταν πολύ χαρούμενος – γιατί ήταν η 
πρLτη μέρα του Δεκεμβρίου.

«Ώρα να ετοιμαστείς για το σχολείο, Γουιλιλίγγο!» 
φLναξε ο κύριος Τραντλ από την κουζίνα, καθLς άλειφε 
με βούτυρο δύο χοντρά πάνκεϊκ (αυτό ήταν το αγαπημέ-
νο πρωινό του κυρίου Τραντλ).

Ο Γουίλλιαμ έκανε μια ενοχλημένη γκριμάτσα μόλις 
άκουσε το χαζό παρατσούκλι με το οποίο τον φLναζε ο 
πατέρας του – Γουιλιλ�γγο!

«Μπαμπά, σταμάτα να με λες έτσι. Είμαι εφτά και τρία 
τέταρτα. Με κάνεις ρεζίλι!» φLναξε ο Γουίλλιαμ από το 
δωμάτιό του, ενL γέμιζε με βιβλία την τσάντα του.

«Μα δεν είχαμε συμφωνήσει ότι μπορL να σε λέω 
Γουιλιλίγγο όταν δεν είσαι στο σχολείο; Δεν μπορείς να 
μου αλλάζεις τους κανόνες κάθε λ�γγο, Γουιλιλίγγο!» 
τον πείραξε ο μπαμπάς του μπαίνοντας στο δωμάτιο του 
μικρού. «Καλή πρLτη Δεκεμβρίου!»
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Το πρόσωπο του κυρίου Τραντλ έλαμπε εκείνο το 
πρωί· ακούμπησε τον δίσκο με το πρωινό στο γραφείο 
του Γουίλλιαμ και, με μια έκφραση γεμάτη ενθουσιασμό, 
έγνεψε προς ένα ορθογLνιο αντικείμενο τοποθετημένο 
δίπλα ακριβLς στο πιάτο με τα χρυσαφένια πάνκεϊκ. Ο 
Γουίλλιαμ ακολούθησε το βλέμμα του και είδε ότι το 
αντικείμενο που βρισκόταν εκεί ήταν ένα χριστουγεννιά-
τικο καλεντάρι με μικρές θηκούλες που είχαν μέσα σο-
κολατάκια, ένα για κάθε μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα.

«ΕυχαριστL, μπαμπά! Πού είναι το δικό σου;» ρLτησε 
ο Γουίλλιαμ. Κάθε χρονιά, ο Γουίλλιαμ και ο πατέρας 
του είχαν ο καθένας το χριστουγεννιάτικο καλεντάρι 
του, και άνοιγαν μαζί ένα καινούριο πορτάκι κάθε πρωί 
πριν από το σχολείο. Ήταν οικογενειακή παράδοση.

Του Γουίλλιαμ του φάνηκε πως είδε μια φευγαλέα 
σκιά θλίψης να περνάει για μια στιγμή από το πρόσωπο 
του κυρίου Τραντλ, αλλά αμέσως εξαφανίστηκε, και στη 
θέση της φάνηκε ένα χαμόγελο. 

«Σκέφτηκα πως θα ήταν πιο ωραίο να έχουμε το ίδιο 
φέτος, Γουίλλιαμ», είπε ο κύριος Τραντλ. Τελευταία, αυ-
τό συνέβαινε με πολλά πράγματα, καθLς ο πατέρας του  
Γουίλλιαμ δεν είχε πολλά λεφτά. Αλλά τον Γουίλλιαμ δεν 
τον πείραζε αυτό.

«Α, καλά!» είπε. «Θα ανοίξω εγL το πρLτο πορτάκι, 
τότε, και εσύ θα πάρεις το σοκολατάκι, μπαμπά».
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«Και γιατί να μην ανοίξω εγ4 το πρLτο πορτάκι και 
να πάρεις εσ� το σοκολατάκι, Γουίλλιαμ;» πρότεινε ο 
κύριος Τραντλ.

«ΕυχαριστL, μπαμπά», είπε ο Γουίλλιαμ, χαμογελL-
ντας ευχαριστημένος. Έλπιζε μέσα του ότι αυτό θα έλε-
γε ο μπαμπάς του.

«Έλα, χαμόγελο!» είπε ο κύριος Τραντλ, τραβLντας 
μια γρήγορη φωτογραφία των δυο τους. «Ααα, αυτή θα 
γίνει ωραία χριστουγεννιάτικη κάρτα για φέτος!» είπε, 
καμαρLνοντας. Άλλη μια οικογενειακή παράδοση ήταν 
να παίρνουν μια φωτογραφία την πρLτη Δεκεμβρίου 
για τις χριστουγεννιάτικες κάρτες που θα έστελναν σε 
όλους τους μακρινούς τους συγγενείς, που δεν ήταν και 
λίγοι: η θεία Κιμ, που ζούσε στη Νήσο Γουάιτ· η προγια-
γιά Τζόαν, που έμοιαζε με μάγισσα· τα ξαδέλφια Λίλλυ 
και Τζο· η θεία Τζούλι· ο δευτεροξάδελφος Σαμ· ο θείος 
Χ. Τραντλ· ο προπάππους Κεν… Μεγάλη λίστα, και 
τους μισούς απ’ αυτούς δεν τους είχε δει ποτέ ο Γουίλ-
λιαμ!

«Γουίλλιαμ, έχεις σκεφτεί τι θα ζητήσεις φέτος από 
τον Άγιο Βασίλη; Πρέπει να γράψεις το γράμμα σου, σι-
γά σιγά», είπε ο κύριος Τραντλ, ενL άνοιγε το πρLτο 
πορτάκι στο καλεντάρι. Ο Γουίλλιαμ πήρε από μέσα ένα 
μικρό σοκολατάκι σε σχήμα χιονάνθρωπου, αλλά ξαφ-
νικά δεν είχε όρεξη να το φάει.
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«Αγοράκι μου καλό, τι είναι; Πες μου», ρLτησε ο κύ-
ριος Τραντλ.

«Εεε… να… νομίζω ότι δεν μπορεί ο Άγιος Βασίλης 
να μου φέρει αυτό που θέλω φέτος», είπε ο Γουίλλιαμ, 
κοιτάζοντας με λαχτάρα την αφίσα με τους δεινόσαυ-
ρους στον τοίχο του δωματίου του. «Δεν πιστεύω ότι τα 
ξωτικά μπορούν να φτιάξουν αληθινούς δεινόσαυρους».

«Να φτιάξουν;» επανέλαβε ο κύριος Τραντλ, πίνοντας 
μια γουλιά απ’ το τσάι του. «Τα ξωτικά δε φτι	χνουν 

απολύτως τίποτα!»
Ο Γουίλλιαμ έδειχνε πολύ απορημένος. «Μα νόμιζα 

ότι τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη φτι	χνουν όλα τα δLρα 
στον Βόρειο Πόλο», είπε.

«ΠΦΦΦ», έκανε ο κύριος Τραντλ, εκτοξεύοντας το 
τσάι που είχε στο στόμα του. «Γουίλλιαμ, παιδί μου, πολύ 
φοβάμαι πως αυτά είναι αρλούμπες με λοφίο, τρίχες περ-
μανάντ, άρες μάρες κουκουνάρες και τα ρέστα κουβαρί-
στρες! Όποιος σου το είπε αυτό είναι εντελLς κουφιοκε-
φαλάκιας! Φτι	χνουν δLρα, λέει; Χα! Θέλεις να σου πω 
εγL τι δουλειά κάνουν πραγματικ	 τα ξωτικά, Γουίλ-
λιαμ;» ρLτησε, και ξαφνικά τα μάτια του άστραψαν.

«Αχ, ναι μπαμπά, σε παρακαλL!» φLναξε ο Γουίλλιαμ 
και κάθισε αναπαυτικά. Του άρεσε πολύ να ακούει ιστο-
ρίες απ’ τον μπαμπά του. Τις έλεγε πολύ ωραία – και ιδί-
ως τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες, γιατί, όπως ήδη ξέ-
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ρεις, ο κύριος Τραντλ τρελαινόταν για ό,τι είχε σχέση με 
τα Χριστούγεννα. Ήξερε τα πάντα για τον Άγιο Βασίλη, 
τα ξωτικά και τον Βόρειο Πόλο. Από τότε που ήταν κι 
εκείνος μικρό παιδάκι, τα Χριστούγεννα ήταν η αγαπη-
μένη του εποχή του χρόνου, και ήταν πάντα ο πρLτος 
που άρχιζε να τα γιορτάζει. Μια χρονιά, είχε στολίσει το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο τους τον Ιούλιο (πράγμα που 
εκνεύρισε ιδιαίτερα τους γείτονες). Ο Γουίλλιαμ, πάλι, 
ξετρελάθηκε.

«Λοιπόν, κοίτα – το πρLτο που πρέπει να ξέρεις είναι 
ότι τα χέρια των ξωτικLν είναι πάρα πολύ μικρά για να 
μπορούν να φτιάξουν οποιοδήποτε παιχνίδι της προκο-
πής· άσε που έχουνε μόνο τρία δάχτυλα».

«Τρία δάχτυλα; Σοβαρά τLρα;» είπε ο Γουίλλιαμ, κά-
νοντας αστεία σχήματα με τα χέρια του, προσπαθLντας 
να φανταστεί ότι είχε τρία δάχτυλα ξωτικού. «Πόσο μι-
κρά είναι τα ξωτικά, μπαμπά;» ρLτησε.

«Πολύ μικρά, Γουίλλιαμ. Αν δεις ένα ξωτικό, είναι 
σαν να βλέπεις άνθρωπο με κιάλια που τα κρατάς ανά-
ποδα», εξήγησε ο κύριος Τραντλ.

«Πόποοο!» είπε ο Γουίλλιαμ, που σχημάτισε αμέσως 
την εικόνα.

«Tα ξωτικά δε φτιάχνουν ποτέ παιχνίδια», συνέχισε 
ο κύριος Τραντλ. «Μόνο δύο δουλειές ξέρουν να κάνουν 
καλά τα ξωτικά του Βόρειου Πόλου: να φυτεύουν και να 
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σκάβουν. Άκου να δεις πLς γίνονται τα πράγματα, αγο-
ράκι μου. Κατ’ αρχάς, ο Άγιος Βασίλης παίρνει γράμμα-
τα από αγόρια και κορίτσια απ’ όλο τον κόσμο –σαν κι 
εσένα, Γουίλλιαμ– που ζητάνε πολλά και διάφορα χρι-
στουγεννιάτικα δLρα. Ο Άγιος Βασίλης κάθεται μετά 
δίπλα στο τζάκι του, στην κουνιστή καρέκλα του, και 
διαβάζει �να �να τα γράμματα, μεγαλόφωνα. Όχι από 
μέσα του, Γουίλλιαμ!» 

Ο Γουίλλιαμ κούνησε το κεφάλι, ακούγοντας προση-
λωμένος. 

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γουίλλιαμ, επειδή στο 
δωμάτιο όπου διαβάζει τα γράμματα υπάρχει ένα πολύ 
γέρικο, πολύ καμπουριασμένο, πολύ μαγικό χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο. Αν το έβλεπες, θα νόμιζες ότι είναι 
απλLς ένα ξερόκλαδο μέσα σε μια γλάστρα – αλλά είναι 
πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν το πρLτο πρLτο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, και είναι ακόμη ζωντανό – και τLρα 
βρίσκεται εκεί και ακούει τον Αϊ-Βασίλη να διαβάζει».

«Ένα δέντρο που ακο�ει; Σοβαρά, μπαμπά;» απόρησε 
ο Γουίλλιαμ με αυτή τη μάλλον αλλόκοτη λεπτομέρεια.

«Φυσικά! Όλα τα δέντρα ακούνε, Γουίλλιαμ. Γιατί 
νομίζεις ότι είναι πάντα τόσο ήσυχα; Γιατί ακούνε, βέ-
βαια!» είπε, πολύ λογικά, ο κύριος Τραντλ. «ΚαθLς ο 
Αϊ-Βασίλης διαβάζει τα γράμματα μεγαλόφωνα, αυτό το 
γέρικο, καμπουριασμένο, μαγικό χριστουγεννιάτικο δέ-
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ντρο βγάζει κάτι περίεργους καρπούς, σαν λοβούς φα-
σολιLν».

«Λοβούς φασολιLν!» φLναξε ο Γουίλλιαμ. «Τι λο-
βούς φασολιLν;»

«Είναι μαγικοί χριστουγεννιάτικοι λοβοί φα-
σολιLν, Γουίλλιαμ, και ο Αϊ-Βασίλης τούς μα-
ζεύει και τους δίνει στα ξωτικά-φυτευτές. 
Εκείνα τούς βράζουν μέσα σε χύτρες μέχρι 
να ανοίξουν οι λοβοί. Αυτά τα φασόλια είναι 

πολύ μεγάλα, με λευκούς και κόκκινους 
στροβίλους στην επιφάνειά τους. Αν 
έτρωγες ένα απ’ αυτά, Γουίλλιαμ, θα 
έβλεπες ότι είναι τόσο νόστιμα, που τα 
μάτια σου θα δάκρυζαν ουράνια τόξα 

και μετά θα πετάγονταν έξω απ’ τις 
κόγχες τους, γι’ αυτό δεν πρέπει ποτ� 

να φαγωθούν». 
Ο Γουίλλιαμ κούνησε το κεφάλι και πή-

ρε μέσα του την απόφαση να μη βάλει ποτέ στο στό-
μα του χριστουγεννιάτικο φασόλι. 

«Μετά, τα ξωτικά-φυτευτές παίρνουν τα φασόλια και 
τα πηγαίνουν στα πιο καθαρά, πάλλευκα χιονοχLραφα, 
όπου τα φυτεύουν βαθιά μέσα στο κρύο, απαλό χιόνι. 
Όταν τελειLσουν, μαζεύονται όλα και περιμένουν ένα 
σημάδι. Και όσο περιμένουν, τραγουδάνε:
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»Περιμένω ένα σημάδι

μέσα στο χιονολιβάδι.

Άντε, βρε παλιοφασόλια

και μας πήρε πια το βράδυ!

Τα τσαούλια μου παγώνουν

και τα φίδια πια με ζώνουν.

Βρε τεμπέλικα φασόλια,

τα Χριστούγεννα ζυγώνουν!»

«Πόποοο!» είπε ο Γουίλλιαμ. «Αλήθεια τLρα, λένε 
αυτό το τραγούδι τα ξωτικά;»

«Κάθε χρόνο!» είπε ο κύριος Τραντλ. «Τελικά, όταν 
έρθει η Lρα, ο ουρανός πάνω απ’ τον Βόρειο Πόλο φω-
ταγωγείται από έναν τρελό χορό υπέροχων χρωμάτων».

«Το Βόρειο Σ�λας;» τσίριξε ο Γουίλλιαμ. «Το ’χω δει 
στην τηλεόραση!»

«ΑκριβLς, πουλάκι μου! Το πανέμορφο Βόρειο Σέ-
λας. Αυτό είναι το σημάδι που περιμένουν! Και τότε τα 
ξωτικά-σκαφτιάδες πιάνουν δουλειά!»

«Και τι κάνουν τα ξωτικά-σκαφτιάδες;» ρLτησε ο 
Γουίλλιαμ.

«Θα σου πω, παλικαράκι μου, τι κάνουν», είπε χαρού-
μενα ο κύριος Τραντλ. «Πιάνουν να σκάβουν, και δLσ’ 
του να σκάβουν μέσα στα χιονοχLραφα, μέχρι που φτά-
νουν στον πάγο κάτω απ’ το χιόνι, που είναι παχύς σαν 



το σπίτι μας και διάφανος σαν το γυαλί, Γουίλ-
λιαμ! Αλλά δεν ψάχνουν για διαμάντια ή χρυ-
σάφι. Σκάβουν για να βρουν παιχνίδια! Τα 

χριστουγεννιάτικα φασόλια έχουν κάνει τα 
μαγικά τους, θαμμένα μέσα στο χιόνι, και 

τLρα κάτι τεράστιες, στριφογυριστές ρί-
ζες έχουν απλωθεί μέσα στον πάγο, και 
εκε�, Γουίλλιαμ, μπλεγμένα μέσα σ’ αυ-

τές τις παγωμένες ρίζες, βρίσκονται 
τα παιχνίδια για όλα τα αγόρια και 

τα κορίτσια του κόσμου. Φυτρ4-

νουν μέσα στον πάγο, με τη δύνα-
μη των φασολιLν που βγήκαν απ’ 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο του 

Αϊ-Βασίλη!» ολοκλήρωσε την ιστο-
ρία του ο κύριος Τραντλ.
«Πόποοο!» είπε ο Γουίλλιαμ.

«Πόπο, δε λες τίποτα, Γουίλλιαμ! ΤL-
ρα, λοιπόν, ξέρεις τι δουλειά κάνουν τα 
ξωτικά!» είπε ο κύριος Τραντλ.

Και τLρα ξέρεις κι εσ� τι δουλειά κά-
νουν τα ξωτικά (και είναι αλήθεια, αφού 
είναι γραμμένο σε βιβλίο).


