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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ  

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΑΤΡΑΧΙ ΚΟΑΞΕ όταν είδε μια παράξενη 

ομάδα να περιφέρεται μέσα στο δάσος. Ο Τζιμ, ο Τζέικ και ο Τζέι είχαν 

βγει πεζοπορία με τον Ρεντ. Ο Ρεντ πήγαινε μπροστά και τα αδέρφια 

ακολουθούσαν χοροπηδώντας, με τη σκηνή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό 

κατασκήνωσης φορτωμένα στην πλάτη τους.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Μ Ι Α  ΝΥΧ ΤΑ  Σ ΤΟ  ∆Α ΣΟΣ

«Είναι το δάσος πολύ τρομακτικό τη νύχτα;» ρώτησε ο Τζιμ.

«Κυκλοφορούν πολλά άγρια ζώα;» ρώτησε ο Τζέικ.

«Ή ακόμα και τέρατα;» είπε ο Τζέι ενθουσιασμένος, ταυτόχρονα 

όμως και φοβισμένος.

Τα τιτιβίσματα της τριάδας διασκέδαζαν τον Ρεντ.

«Το μόνο τρομακτικό πράγμα εδώ πέρα είναι εκείνο 

το μικρό βατράχι. Εκτός αυτού, έχετε εμένα να σας προστατεύω. 

Κι εγώ δεν έχω φοβηθεί ποτέ τίποτα στη ζωή μου!» δήλωσε ο Ρεντ 

φουσκώνοντας το στέρνο του.

Αυτή η δήλωση έκανε τον Τζιμ, τον Τζέικ και τον Τζέι να κοιταχτούν.

«Ποτέ δεν έχει φοβηθεί τίποτα; Μήπως να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;» 

ψιθύρισε ο Τζιμ στους υπόλοιπους χαχανίζοντας.

Ο ήλιος ήδη έδυε όταν έφτασαν τελικά στον χώρο της κατασκήνωσης 

που είχε επιλέξει ο Ρεντ. Ο Ρεντ γύρισε να μοιράσει εντολές για το 

στήσιμο της σκηνής, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι τα αδέρφια 

είχαν εξαφανιστεί.

«Όχι πάλι» είπε.
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Ο βασιλιάς Γουρουνάκης συναντάει έναν επισκέπτη από τ’ αστέρια, 
ο Μπαμπλς έχει μια απίστευτη περιπέτεια, ένα γουρουνάκι ερωτεύεται τη Στέλλα, 

ο Ρεντ δεν τρομάζει με τίποτα – ή μήπως όχι; 
Αυτές και πολλές ακόμα ξεκαρδιστικές ιστορίες θα βρείτε 
σε αυτή τη σειρά βιβλίων με τους αγαπημένους σας ήρωες!


