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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Εικονογράφηση 
Tommy Stubbs





Ήταν μια  θορυβώδης μέρα στα ορυχεία πηλού, στο Νησί Σόντορ. Ο Τόμας 
ήταν εκεί και βοηθούσε όσο επισκευαζόταν μια γέφυρα στη διακλάδωση της 
δικής του σιδηροδρομικής γραμμής. Του άρεσε να δουλεύει στα ορυχεία, αλλά 
αυτά τα ζημιάρικα τρενάκια, ο Μπιλ κι ο Μπεν, τον πείραζαν συνέχεια. 
Όμως εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε χρόνος για πειράγματα. Ένα φιλικό τρενάκι, 

ο Τίμοθι, τους προειδοποίησε όλους πως πρόκειται να βρέξει. «Κι αν αρχίσει να 
βρέχει, αυτοί οι χωμάτινοι τοίχοι θα γίνουν πραγματικά ασταθείς. Καλύτερα να 
είμαστε προσεκτικοί σήμερα».



Το ίδιο απόγευμα μαύρα σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και άρχισε να 
πέφτει κρύα βροχή. Ενώ ο Τόμας κυλούσε πάνω στις γλιστερές ράγες, 
ο χωμάτινος τοίχος δίπλα του άρχισε να στάζει και να λιώνει. 
Με μεγάλη του έκπληξη, είδε κάτι περίεργα ίχνη που έμοιαζαν με 
γιγάντιες πατημασιές! 

«Μα τι είδους ζώο έχει τόσο μεγάλα πόδια;» αναρωτήθηκε ο Τόμας. 
«Πρόσεξε!» φώναξαν ο Μπεν κι ο Μπιλ. Πριν προλάβει να κοιτάξει 

καλά τις πατημασιές, τα ζημιάρικα τρενάκια τον έσπρωξαν με ασφάλεια 
μακριά από μια φοβερή κατολίσθηση.



Το επόμενο πρωί ο Σερ Τόπχαμ Χατ μίλησε στα τρενάκια στον περίβολο του 
σταθμού. «Ο Μπιλ κι ο Μπεν είναι γνωστοί για τις φάρσες που σκαρώνουν στα 
άλλα τρενάκια. Αλλά, σώζοντας τον Τόμας από τη χθεσινή κατολίσθηση, απέδειξαν 
ότι είναι Πραγματικά Χρήσιμα Τρενάκια!» Όμως ο Τόμας δεν μπορούσε να 
σταματήσει να σκέφτεται τις πατημασιές. 
Γι’ αυτό επέστρεψε στα ορυχεία, όμως οι γραμμές είχαν κλείσει κι είχαν 

καλυφθεί με λάσπη. 
Αργότερα είπε στον Πέρσι για τις πατημασιές. «Δεν ξέρω τι θα μπορούσε 

να τις έχει κάνει, αλλά ήταν μεγαλύτερες από οποιοδήποτε ζώο στο νησί!»
«Εννοείς ότι είναι από κάποιο... τέρας;» ψιθύρισε ο Πέρσι.
«Μη λες σαχλαμάρες, Πέρσι. Δεν υπάρχουν τέρατα».
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Μια περιπέτεια με τα αγαπημένα τρενάκια 
που θα δοκιμάσει τη φιλία τους.

Τι θα γίνει όταν ο Τόμας ανακαλύψει  
κάτι γιγάντιες πατημασιές κοντά στο ορυχείο;
Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν ...τέρατα!

Τελικά, ποιος είναι ο πιο γενναίος;


