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Ευρήματα: 
Ένα αμαξάκι 
Ένα καπέλο 
Ένα μενταγιόν 
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Ένα ζευγάρι γυαλιά 
Μια σβούρα 
Ένα παπιγιόν 
Ένα κλειδί 
Ένα Φτερό 
Μια μάσκα πειρατή 
Ένα ξύλινο φίδι 
Ένα δακτυλίδι 
Ένα κουβάρι μαλλί 
 
 

Μια φορά και έναν καιρό… ήταν ένα αμάξι που πήγαινε στο Παρίσι. Το οδηγούσε 

μια όμορφη κυρία η οποία φορούσε ένα τεράστιο καπέλο. Πήγαινε να συναντήσει μια 

φίλη της, η οποία είχε ένα μενταγιόν που από μέσα έλειπε η φωτογραφία. Έπρεπε να 

τη βρουν. Ξεκίνησαν να την αναζητούν στους δρόμους του Παρισιού και μάζευαν ό,τι 

τους φαινόταν χρήσιμο. Στο δρόμο βρήκανε ένα μωρουδιακό παπουτσάκι. Το πήραν και 

είπαν να το διακοσμήσουν με κουμπιά, τα οποία τα έραψαν στο παπούτσι. Ψάχνουν, 

ψάχνουν, τη φωτογραφία, μα δε τη βρίσκουν. Βρίσκουν κάτι γυαλιά ηλίου. Η μια φίλη 

ενθουσιασμένη τα φόρεσε. Μα τα γυαλιά δεν ήταν καλά και χάλασαν τα μάτια της. Τότε 

άρχισε να φωνάζει βοήθεια και κάτι παιδιά που έπαιζαν εκεί κοντά με μια σβούρα 

έτρεξαν να βοηθήσουν. Έδειξαν στην κυρία το δρόμο για το γιατρό κι εκείνη για να 

τους ευχαριστήσει τους έδωσε τα παπουτσάκι με τα κουμπιά για μπρελόκ. Πήγε στο 

γιατρό ο οποίος ήταν λίγο παράξενος και φορούσε ένα τεράστιο λαχανί παπιγιόν. Τη 

βοήθησε με τα μάτια της. Τον χαιρέτισε και συνέχισε την αναζήτηση της φωτογραφίας 

μαζί με τη φίλη της. Τα γυαλιά μετά από αυτό τα πέταξε.  Ψάχνοντας βρήκαν ένα 

κλειδί έξω από μια πόρτα και το χρησιμοποίησαν για να την ανοίξουν. Το κλειδί άνοιγε 

 



 

 ένα δωμάτιο όπου υπήρχαν πολλές φωτογραφίες, αλλά όχι αυτή που έψαχνε η φίλη  

μας. Έφυγαν απογοητευμένες. Στο δρόμο βρήκαν ένα τεράστιο φτερό το οποίο το 

πήραν και το χρησιμοποίησαν σαν στυλό για να γράφουν τα αντικείμενα που έβρισκαν. 

Τότε φτάσανε σε ένα δάσος. Άρχισαν να ψάχνουν κι εκεί. Σε ένα θάμνο βρήκαν ένα 

φίδι, το οποίο δε μιλούσε, αλλά με νοήματα τους έδειξε μια κατεύθυνση. Τους έδειξε 

προς τη θάλασσα, ένα καράβι, το οποίο είχε αράξει σε ένα λιμάνι δίπλα στο δάσος. Το 

καράβι ήταν πειρατικό κι εκεί ο πειρατής τους είπε ότι είχε μια φωτογραφία, αλλά δεν 

ήξερε αν ήταν αυτή που έψαχναν. Η φωτογραφία ήταν ενός δακτυλιδιού. Το δακτυλίδι 

αυτό είχε μαγικές ιδιότητες. Όποιος το φορούσε γινόταν αόρατος. Με αυτή τη 

φωτογραφία άρχισαν να ψάχνουν το δακτυλίδι. Το βρήκαν μέσα στο καράβι, τυλιγμένο 

σε ένα κουβάρι για να μη το βρουν εύκολα. Το ξετύλιξαν, πήραν το δακτυλίδι και 

έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 


