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μικρές καληνύχτες

Πώς θα διαλέξουν οι λύκοι τον βασιλιά τους;

Θα κάτσει στον θρόνο ο πιο δυνατός;

Ο πιο διάσημος; Ο πιο χοντρός, ο πιο ψηλός;

Ο πιο παλιός ή ο πιο κακός;

Ή μήπως πρέπει να σκεφτούν κάτι.. . καινούριο

εντελώς, για ν’ αρέσει σε όλους αυτός ο αρχηγός;
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ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5743

Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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Μια φορά κι έναν καιρό έκανε κρύο 

τσουχτερό. Οι λύκοι μαζευτήκανε μέσα 

στη νυχτιά, για να διαλέξουν τον πιο κακό 

για βασιλιά. Οι υποψήφιοι ήταν αρκετοί, 

έβγαλαν λόγους με ορμή. Όλοι τους ήθε-

λαν να έχουν εξουσία και ονειρεύονταν 

πλούτη, μεγαλεία.

5





Πρώτος μίλησε ένας λύκος πολύ 

γνωστός, που έφαγε γιαγιά και Κοκκι

νο σκουφίτσα, μα τον πυροβόλησε ο 

κυνηγός.

– Είμαι ο μόνος που έφαγα ανθρώ-

πους, όχι έναν αλλά δύο, και η ιστορία 

αυτή έγινε θεατρική παράσταση, παιχνίδι 

και βιβλίο. Μόνος του πια στο δάσος κανείς 

δεν περπατά. Ούτε μεγάλοι, ούτε και παιδιά. 

Με φοβούνται και δε μ’ έχουν συγχωρέσει. 

Άλλος δεν πρέπει το στέμμα να φορέσει.
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