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Μια ηλιόλουστη μέρα, στο Νησί Σόντορ, ο Τόμας το τρενάκι έφτασε στον 
σταθμό και είδε ένα γυαλιστερό ολοκαίνουριο τρενάκι. Ο Γκόρντον σταμάτησε 
πλάι στον Τόμας και αναστέναξε. «Αυτός είναι ο αδερφός μου. Τον αποκαλούν 
Ιπτάμενο Σκωτσέζο». 
Το καινούριο τρενάκι είπαν ότι πήγαινε στη Μεγάλη Σιδηροδρομική Έκθεση 

στην ενδοχώρα. «Εκεί διαγωνίζονται τα τρενάκια για να διακριθεί το πιο γρήγορο 
και το πιο δυνατό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει κανένα τρενάκι από το 
Σόντορ». 
Ο Τόμας σφύριξε από ενθουσιασμό. Ήθελε τόσο πολύ να πάει!



Έτσι, βρήκε τον Σερ Τόπχαμ Χατ και του πρότεινε να προσθέσει μια αεροδυναμική 
τομή σε κάποιο από τα τρενάκια του Σόντορ, ώστε να μπορέσει να πάρει μέρος στον 
διαγωνισμό.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα» είπε ο Σερ Τόπχαμ Χατ. «Μόλις του προσθέσω 
μια αεροδυναμική τομή, ο Γκόρντον θα είναι πιο γρήγορος από ποτέ». 
Ο Γκόρντον! Δεν ήταν καθόλου αυτό που είχε κατά νου ο Τόμας!



Την επόμενη μέρα, ένα καραβάκι για τρένα έφερε κάτι συναρπαστικό στην αποβάθρα 
Μπρένταμ. Ο Τόμας παρακολουθούσε καθώς τρενάκια απ’ όλο τον κόσμο κυλούσαν 
στη στεριά. 

«Πού πηγαίνετε;» ρώτησε ο διευθυντής της αποβάθρας. 
«Στη Μεγάλη Σιδηροδρομική Έκθεση» απάντησε ένα αεροδυναμικό, βέλγικο τρενάκι. 
«Θα πρέπει να πάτε στην ενδοχώρα» απάντησε ο διευθυντής. 
Τα τρενάκια σπρώχτηκαν και πέρασαν δίπλα απ’ τον Τόμας καθώς γυρνούσαν 

στο πλοίο. 
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