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Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε  ένας περίεργος τόπος, ο Μαγόκοσμος, που
έμοιαζε  πολύ  με  ένα  τεράστιο  κάστρο.  Αυτό  το  κάστρο  λοιπόν  το
περιέβαλε ένα πολύ δυνατό ξόρκι εξαιτίας του οποίου αυτοί που δεν ήταν
μάγοι,  δεν μπορούσαν να το δουν.  Εκεί  η φύση ήταν πολύ όμορφη και
μαγευτική.  Σ’ αυτό  τον  παράξενο  τόπο  ζούσε  ο  Μπούμα,  ένας  νεαρός
μάγος που δεν μπορούσε να κάνει τόσο καλά ξόρκια, αλλά κατά τα άλλα,
ήταν καλός μάγος.
Μια μέρα  μια  μαύρη  σκιά  κάλυψε  το  Μαγόκοσμο.  Σκοτεινά  πλάσματα
βγήκαν από τις σκιές και άρχισαν να κυνηγάν τους μάγους, απορροφώντας
τις δυνάμεις τους. Ο Μπούμα δεν ήξερε τι να κάνει και κρύφτηκε πίσω από
κάτι  βράχους.  Τότε  θυμήθηκε  ότι  στην  βιβλιοθήκη  του  Μαγόκοσμου
υπήρχε  ένα  βιβλίο  που  μιλούσε  για  όλα  τα  αντιξόρκια  της  σκοτεινής
μαγείας. Γι’ αυτό  βγήκε από τους βράχους και άρχισε να τρέχει όσο πιο
γρήγορα μπορούσε. Δυστυχώς όμως ένα τέρας του σκότους τον πήρε από
πίσω.  Σκεφτόταν  λοιπόν  πώς  να  ξεφύγει,  όταν  μια  ιδέα  του  ήρθε  στο
μυαλό. Αμέσως δημιούργησε τέρατα από τη δύναμη του φωτός, τα οποία
ρίχτηκαν αμέσως πάνω στα τέρατα του σκότους. Εν τω μεταξύ  ο Μπούμα
μπήκε στη  βιβλιοθήκη και  βρήκε το  βιβλίο  που έψαχνε.  Μέσα σ’ αυτό
διάβασε για ένα πολύ δυνατό κολιέ. Ένα κολιέ που είχε μαγικές ιδιότητες
και μπορούσε να θεραπεύσει τον κόσμο. Ήταν τα δώδεκα πετράδια του που
έκρυβαν  αυτές  τις  καταπληκτικές  ιδιότητες.  Το πιο  σημαντικό ήταν  ότι
μπορούσε να ελέγχει τη γη, τα φυτά, το νερό, τα πάντα. Χάρη στο μεγάλο
πετράδι σε σχήμα καρδιάς που είχε, όταν κάποιος το φορούσε, μπορούσε
να κάνει ό,τι ήθελε.
Δίπλα στο βιβλίο υπήρχε ένα ξόρκι για το νησί όπου θα έβρισκε το κολιέ.
Το πήρε, διάβασε το ξόρκι και βρέθηκε σε λάθος νησί. Έπρεπε να ξαναπεί
το σωστό ξόρκι όμως στην προσπάθειά του αυτή, τέρατα της μαύρης σκιάς
εμφανίστηκαν και του έκλεψαν το βιβλίο.  Ήταν τα ίδια τέρατα που του
είχαν  επιτεθεί  στο  Μαγόκοσμο,  αλλά  αυτή  τη  φορά  ήταν  πολύ
περισσότερα. Τότε συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν στο νησί των Μαύρων
σκιών. Έτσι ξεκίνησε να τους πετάει διάφορα ξόρκια αλλά τα τέρατα ήταν
τόσο δυνατά που δεν κατάφερε τίποτα.

Ξαφνικά  μέσα  απ’ τον  ουρανό  βγήκε  μια  φοβερή  λάμψη.  Ήταν  ο
FERBY , ένα ζωάκι που μόνο όταν κάποιος το είχε πραγματική ανάγκη
εμφανιζόταν. Ο  FERBY  τελικά νίκησε όλα τα τέρατα και επέστρεψε το
βιβλίο στον Μπούμα .Ο Μπούμα τότε βιάστηκε να πει το ξόρκι και αυτή τη
φόρα  βρέθηκε  στο  σωστό  νησί  .  Εκεί  αντίκρισε  ένα  τεράστιο  παλάτι.
Ανοίγοντας τις μεγάλες πύλες του, εντόπισε το κολιέ μέσα σε ένα γυάλινο
κουτί. Λίγο πριν το αγγίξει όμως, ένα διαμαντένιο τέρας που φορούσε ένα
κλειδί στο λαιμό του εμφανίστηκε μπροστά του. Ο Μπούμα κοιτάζοντας το
κουτί πιο προσεκτικά διέκρινε μια κλειδαριά και κατάλαβε ότι το κλειδί
στο  λαιμό  του  τέρατος  ήταν  αυτό  που  άνοιγε  το  γυάλινο  κουτί.
Απογοητεύτηκε για λίγο, αλλά ξανακοιτάζοντας το βιβλίο βρήκε ένα πολύ
δυνατό ξόρκι. Φοβήθηκε μήπως δεν το πει σωστά. Ευτυχώς τη στιγμή που
το ξεστόμισε, το τέρας έγινε θρύψαλα. Χαρούμενος για την επιτυχία του
επέστρεψε στο Μαγόκοσμο, όπου όλα ήταν σκοτεινά και μαύρα σαν τις



σκιές.  Χωρίς δεύτερη σκέψη ευχήθηκε να γίνουν όλα όπως πριν και  το
κολιέ  πραγματοποίησε  την  ευχή  του.  Αμέσως  όλα  τα  τέρατα
εξαφανίστηκαν και η φύση ξανάγινε όμορφη και μαγευτική. Οι άνθρωποι
του  Μαγόκοσμου  τον  ευχαρίστησαν  και  μετά  από  αυτό  ο  Μπούμα
μεταμορφώθηκε  στον  πιο  ισχυρό  μάγο  του  κόσμου.  Η  χαρά  του  ήταν
απερίγραπτη και ήταν τόση η δύναμή του που καμιά σκιά δεν τόλμησε να
ξαναεπιτεθεί  στον Μαγόκοσμο.


