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Τι θα κάνατε αν σας έλεγαν ότι, πριν από εκατομ-
μύρια χρόνια, στην αυλή του σχολείου σας έπαι-
ζαν ανέμελα Γιγαντόσαυροι; Ή ότι πάνω ακριβώς 
από το σπίτι σας πετούσαν τεράστιοι Πτερανό-
δοντες κι ότι το μόνο που χρειάζεστε για να τους 
δείτε και να τους αγγίξετε σήμερα είναι μια απλή… 
οδοντόβουρτσα; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση 
ήρθαν αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κο-
πέρνικος και η παρέα του. 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
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Ήταν ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό και 
ο Κοπέρνικος, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, 
πλύθηκε, ντύθηκε και κατέβηκε στην κουζίνα για 
να φάει το πρωινό του. Ο μπαμπάς του, ο κύριος 
Μάρκος, είχε ήδη ξυπνήσει κι έπινε τον καφέ του, 
κυριολεκτικά «βουτηγμένος» στην εφημερίδα του. 

«Καλημέρα, μπαμπά. Τι καλό έχουμε για πρωι-
νό;» ρώτησε ο Κοπέρνικος τρίβοντας το στομάχι 
του.

«Απολιθώματα! Αληθινά, πολύτιμα απολιθώ-
ματα!» απάντησε εκείνος εκστασιασμένος.

«Ορίστε;»
«Ωχ! Συγγνώμη, Κοπέρνικε. Αυτό το άρθρο με 

έχει απορροφήσει εντελώς. Τι με ρώτησες;»
«Τι έχουμε για πρωινό!» επανέλαβε ο Κοπέρνι-

κος.
«Α, μάλιστα! Στο ψυγείο μας έχουμε γάλα, χυμό 

και αυγά. Στην ευρύτερη περιοχή όμως ίσως έχου-
με αληθινά απολιθώματα δεινοσαύρων!» είπε, και 
βούτηξε ξανά στην εφημερίδα του.

«∆εν καταλαβαίνω τίποτα. Ποια απολιθώμα-
τα; Τι δεινόσαυροι;»
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«∆ιπλόδοκοι, Παχυκεφαλόσαυροι, Πτεροδάκτυ-
λοι! ∆εινόσαυροι κάθε είδους! Υπάρχουν βάσιμες 
υποψίες, Κοπέρνικε, ότι πριν από εκατομμύρια 
χρόνια η πόλη μας ήταν γεμάτη δεινόσαυρους 
και, σύμφωνα μάλιστα με αυτό εδώ το άρθρο, το 
απέναντι πάρκο ήταν ένα λιβάδι γεμάτο Τυραννό-
σαυρους! Μακάρι κάποια στιγμή κάποιος να τους 
ανακαλύψει…» είπε, και βάλθηκε να διαβάζει το 
άρθρο για πολλοστή φορά. 
Κοπάδι Τυραννόσαυρων; Στο απέναντι πάρκο; 

Μα αυτό ήταν κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να 
μοιραστεί με τους φίλους του: τον Φοίβο, τη ∆άφ-
νη και τον Μιχαήλ, που θα ήταν ήδη στο πάρκο, 
έτοιμοι για κυριακάτικο παιχνίδι.



11



Τι θα κάνατε αν σας έλεγαν ότι, πριν από εκατομ-
μύρια χρόνια, στην αυλή του σχολείου σας έπαιζαν 
ανέμελα Γιγαντόσαυροι; Ή ότι πάνω ακριβώς από 
το σπίτι σας πετούσαν τεράστιοι Πτερανόδοντες 
κι ότι το μόνο που χρειάζεστε για να τους δείτε και 
να τους αγγίξετε σήμερα είναι μια απλή… οδοντό-
βουρτσα; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση ήρθαν 
αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κοπέρνικος 
και η παρέα του.

www.epbooks.gr
Κωδ. μηχ/σης 12.655


