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ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΕΝΤΓΙΑ ΤΟΝ ΡΕΝΤ

Κε ίμενο SA R A H  ST E P H E N S

Ε ικονογράφηση TU G R U L  KA R A C A N

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ





ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ. 

Ο ήλιος έλαμπε. Το αεράκι φύσαγε και όλα τα πουλιά 

στην πόλη τιτίβιζαν χαρούμενα. Όλα εκτός από ένα: 

τον Ρεντ. Ο Ρεντ είχε μια άσχημη μέρα. Συνήθως η 

μέρα του ήταν άσχημη. Αλλά σήμερα τα πράγματα 

ήταν ασυνήθιστα άσχημα.



Ο Ρεντ είχε ήδη εξοργιστεί με το που 

σηκώθηκε από τη φωλιά του εκείνο το πρωί. 

Ένα μεγάλο σμήνος εργατών έκαναν έργα 

με τρυπάνι έξω από το παράθυρό του. 

Έκαναν τόσο θόρυβο, που τον ξύπνησαν. 

Ήταν υπερβολικά νωρίς για τέτοιο σφυροκόπημα!

Ο Ρεντ άνοιξε την πόρτα ώστε να τα πει ένα χεράκι 

στους εργάτες. Αντ’ αυτού, δέχτηκε 

μια εφημερίδα στο πρόσωπο.

Το ταχυδρομικό περιστέρι 

που μοίραζε Τα 

Νέα Τσίου στό-

χευε το κατώφλι 

της πόρτας. 

Όταν όμως η 

πόρτα άνοιξε, 

συνάντησε το 

κεφάλι του 

Ρεντ!





Ο ΡΕΝΤ ΖΕΙ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ. 
Μένει σε ένα μικρό σπιτάκι και πηγαίνει στη δουλειά 
κάθε μέρα… ή τουλάχιστον θα πήγαινε αν, λόγω 
της μόνιμα κακής του διάθεσης, δεν τον διώχνανε απ’ 
όλες τις δουλειές! ∆εν μπορεί να κάνει διαφορετικά
– τα άλλα πουλιά τού τη δίνουν στα νεύρα με το 
παραμικρό! Ευτυχώς που υπάρχει και η Προύντενς, 
που βάζει τα δυνατά της να βρει την κατάλληλη εργασία 
σε κάθε πουλί. Υπάρχει όμως κάποια δουλειά πάνω 
στο νησί που να μπορεί να εμποδίσει τις εκρήξεις 
θυμού του Ρεντ;
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