
ΕΝΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΣΤΕΡΙΑ και ο βασιλιάς 

Γουρουνάκης έκανε τη βόλτα του στους βασιλικούς κήπους. 

Τον συνόδευε ο καθηγητής Γουρουνάκης, και μαζί ατένιζαν τον ουρανό 

που αχνόφεγγε. Πού και πού κάποιο πεφταστέρι έφτιαχνε ένα ασημένιο 

μονοπάτι πάνω από τους πύργους της πόλης.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΝΑ  Γ Ο Υ ΡΟΥΝ Ι  ΑΠΟ  Τ ’  Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α

«Υπέροχο θέαμα!» είπε ο καθηγητής Γουρουνάκης.

«Ναι» απάντησε ο βασιλιάς Γουρουνάκης. «Ξέρεις, καμιά φορά 

τ’ αστέρια μοιάζουν να είναι τόσο κοντά, που μου φαίνεται 

ότι θα μπορούσα να τα φτάσω».

«Να τα φτάσετε;» είπε ο καθηγητής χαμογελώντας. «Ένα όνειρο 

αδύνατο – ακόμη και για έναν βασιλιά!»

«Ξέρεις» είπε ο βασιλιάς «συχνά κοιτάζω τ’ αστέρια κι αναρωτιέμαι. 

Άραγε να ζουν εκεί πάνω γουρούνια σαν κι εμάς; Ή μήπως παράξενα, 

λαμπερά αστρο-γουρούνια; Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο σύμπαν μας» 

συνέχισε ο βασιλιάς. «Πολλές φορές λέω στον εαυτό μου… ΆΟΥΤΣ!»

«Άουτς;» ρώτησε ο καθηγητής με περιέργεια. «Γιατί το λέτε αυτό;»

«Κάτι έπεσε στο κεφάλι μου, ανόητε!» είπε ο βασιλιάς.

Ο καθηγητής γύρισε και είδε ότι πράγματι ο βασιλιάς κείτονταν φαρδύς 

πλατύς στο έδαφος, με ένα ιπτάμενο αντικείμενο στο κεφάλι του. 

Ήταν ένα γουρούνι με ασημένια λάμψη.

«Α…από πού ξεφύτρωσες εσύ;» κόμπιασε ο βασιλιάς.

Το γουρούνι έδειξε ψηλά.



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!
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