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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ. ∆εν έκανε 

καλό ύπνο εδώ και πολλές εβδομάδες και δεν είχε τη δύναμη να 

διατάζει τους υπηκόους του όπως πριν. Παρόλο που ήταν γνωστός για 

τα αφράτα του μάγουλα, το πρόσωπό του ήταν ρυτιδιασμένο και το 

δέρμα του ήταν γκρίζο και άτονο.
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«Τα χάλια σας έχετε, Μουσουδότατε!» είπε ο καθηγητής Γουρουνάκης 

αποκαρδιωμένος.

«Τα βασιλικά μου καθήκοντα με βαραίνουν πολύ» στέναξε σιγανά ο 

βασιλιάς. «Είναι δύσκολη δουλειά να δίνω διαταγές στους υπηκόους μου. 

Μπορείς να με βοηθήσεις;» ρώτησε ο βασιλιάς μειλίχια. «∆ηλαδή, αν δε 

σου είναι κόπος».

«Ποπό, Γουρουνότατε, πράγματι δεν είστε καθόλου ο εαυτός σας!» 

αναφώνησε ο καθηγητής.

«Οι φίλοι μου με φωνάζουν Γουρουνάκη» είπε ταπεινά ο βασιλιάς.

«Νομίζω ότι έχετε πολλές έγνοιες» είπε ο καθηγητής. «Σας συνιστώ μια 

μεγάλη δόση πετάγματος χαρταετού».

Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε όταν άκουσε μια τόσο εύκολη μορφή 

θεραπείας. Το πέταγμα χαρταετού ήταν σίγουρα πιο διασκεδαστικό από 

το μοίρασμα διαταγών στους υπηκόους του. Σε λίγο καθόταν αναπαυτικά 

στη βασιλική του πολυθρόνα σε ένα λιβάδι και θαύμαζε έναν χαρταετό 

που ανέμιζε στον καταγάλανο ουρανό.

«Γιατί σταμάτησα να φροντίζω τον εαυτό μου; Είναι τόσο ωραία εδώ   
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έξω, στον καθαρό αέρα!» μονολόγησε ο βασιλιάς Γουρουνάκης.

Τότε ένας δυνατός άνεμος έσπασε το σχοινί του χαρταετού.

«Οχ, όχι! Κάποιος να σώσει τον χαρταετό μου!» έκρωξε μανιασμένα 

ο βασιλιάς, αλλά ο άνεμος έσβησε την κραυγή του για βοήθεια. Την 

τελευταία στιγμή, κατόρθωσε να αρπάξει στα δόντια του τον σπάγκο, 

αλλά ο χαρταετός δεν έλεγε να κατέβει. Τραβολογώντας τον βασιλιά, ο 

χαρταετός πέταξε πάνω από τη θάλασσα.

«Οχ, όχι! Τι θ’ απογίνω!» σκέφτηκε ο βασιλιάς. «Καλύτερα να κλείσω τα 

μάτια μου και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά».

Πολύ αργότερα, ένιωσε τον άνεμο να κοπάζει.

«Πολύ χαίρομαι που ο αέρας πέφτει» κατάφερε να σκεφτεί προτού 

προσγειωθεί τσιρίζοντας στο έδαφος.

Ακούστηκε ένα δυνατό πλατς και ο βασιλιάς Γουρουνάκης ένιωσε κάτι 

υγρό και μαλακό να ζεσταίνει τα στρουμπουλά του πισινά. Άνοιξε τα 

μάτια του και αντίκρισε τον εαυτό του φαρδύ πλατύ σε μια λίμνη από 

λάσπη και ολόγυρά του άμμο μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι. Ο βασιλιάς 

συνειδητοποίησε ότι είχε προσγειωθεί στο νησί Ντέζερτ Άιλαντ, στη λίμνη 
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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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