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ΤΟ ΑΠΑΙΣΙΟ ΧΙΟΝΟΠΟΥΛΙ

«ΧΙΟΝΙ!» ΦΩΝΑΞΑΝ Ο ΤΖΙΜ, Ο ΤΖΕΪΚ ΚΑΙ Ο ΤΖΕΪ. 

Μπροστά τους απλωνόταν το βουνό, τυλιγμένο σε μια παχιά κουβέρτα 

από χιόνι. Τα αδέρφια είχαν ξυπνήσει νωρίς, επειδή είχαν αποφασίσει να 

περάσουν μια διασκεδαστική χειμωνιάτικη μέρα στη βουνοπλαγιά.

«Ξέρεις τι καλό έχει το χιόνι; Σε βοηθάει να δεις καθαρά αυτά 



ΤΟ  ΑΠΑ Ι Σ Ι Ο  Χ ΙΟΝΟΠΟΥΛ Ι

τα κακιασμένα πράσινα γουρούνια να έρχονται από μακριά!» είπε ο Τζιμ.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μια χιονόμπαλα προσγειώθηκε στο κεφάλι του.

«∆ιάνα!» φώναξε μια παρέα από βοηθούς Γουρουνάκηδες που βρισκόταν 

κοντά στα βράχια.

Ο Τζέικ και ο Τζέι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον θυμωμένο αδερφό 

τους. Ήταν προτιμότερο να ξεχάσουν τα γουρούνια και να συνεχίσουν να 

απολαμβάνουν το χιόνι. Προσπαθώντας να αγνοήσουν τα γουρούνια που 

αλώνιζαν σ’ όλο το μέρος, τα πουλιά άρχισαν να φτιάχνουν αγάλματα από 

χιόνι.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζιμ, ο Τζέικ και ο Τζέι έκαναν ένα βήμα πίσω για 

να θαυμάσουν το δημιούργημά τους.

«Τέλειο!»

Τότε, ένα έλκηθρο γεμάτο από γουρούνια ξεχύθηκε προς το όμορφο έργο 

τέχνης των πουλιών, κάνοντάς το θρύψαλα.

«Σας τη φέραμε και πάλι!» χαχάνισαν τα γουρούνια.

Τώρα τα αδέρφια κατάλαβαν ότι δεν είχε νόημα να ονειρεύονται μια 

διασκεδαστική μέρα, εκτός κι αν ξεφορτώνονταν αυτές τις πράσινες γλίτσες. 
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Τότε ο Τζέικ είχε μια ιδέα.

Λίγα λεπτά αργότερα, τα γουρούνια είδαν τον Τζέικ να έρχεται 

χοροπηδώντας προς το μέρος τους, με μια έκφραση πανικού στο 

πρόσωπό του.

«Πού είναι τα χαζά τ’ αδέρφια σου;» ρώτησαν τα γουρούνια χαιρέκακα.

«Φύγετε από δω όσο είναι καιρός!» είπε ο Τζέικ ξέπνοος. «Το Απαίσιο 

Χιονοπούλι πήρε τα αδέρφια μου!»

«Χ…χιονοπούλι;» κόμπιασαν τα γουρούνια.

«Για σταθείτε λίγο!» είπε ένα απ’ τα γουρούνια. «Μου φαίνεται ότι 

προσπαθείτε να μας ξεφορτωθείτε!»

«Έι, τι είν’ αυτό;» φώναξε ένα άλλο γουρούνι. Κοιτούσε ψηλά στην πλαγιά.

Τα γουρούνια τσίριξαν όλα μαζί. Ψηλά στο βουνό στεκόταν ένα τρομακτικό 

πλάσμα από χιόνι.

«Τώρα» ψιθύρισε ο Τζέι στον Τζιμ και έσπρωξαν το Απαίσιο Χιονοπούλι 

με όλη τους τη δύναμη. Το χιονοπούλι άρχισε να κινείται και να 

κατρακυλάει προς τα γουρούνια. Τα γουρούνια σκόρπισαν προς κάθε 

κατεύθυνση και τα πουλιά έπεσαν κάτω απ’ τα γέλια.



Ο Τσακ κι η Στέλλα έχουν μια δύσκολη αποστολή, ένα γουρούνι ονειρεύεται να πετάξει, 
ένα μυστηριώδες χιονοπούλι τρομάζει τους Τζιμ, Τζέικ και Τζέι, 

τα γουρούνια ψάχνουν το θρυλικό κάστρο από πάγο.
Αυτές και πολλές ακόμα ξεκαρδιστικές ιστορίες σάς περιμένουν 
σε αυτή τη σειρά βιβλίων με τους αγαπημένους σας ήρωες!
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