
Η ΤΑΜΗ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙ ΚΑΙ Η ΨΑΛΙΔΑ

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΤΑΜΗ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙ, ΕΝΑ ΞΑΝΘΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΦΟΥΛΑΡΟΠΑΣΤΑ, ΜΙΑ ΨΗΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΑΧΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑ,ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΑ.

Η Τάμη έπινε ήσυχα το τσάι της στο σπίτι της στην Κένυα όταν εντελώς
ξαφνικά μπήκε μέσα η κυρία  Φουλαροπάστα και της είπε κάτι  πολύ
φοβερό! Της είπε ότι την κυνηγάει μία ψαλίδα! Η Τάμη τα έχασε. Μία
ψαλίδα;  ρώτησε  η  Τάμη.  Ναι,  απάντησε  η  κυρία  Φουλαροπάστα.  Η
Τάμη το λιονταράκι αποφάσισε να εξοντώσει την ψαλίδα και να φύγει
μακριά. 
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Η ΤΑΜΗ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΝΟΝΤΑΚ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ 
ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΝΟΝΤΑΚ .

Η Τάμη μπήκε στο αυτοκίνητο της κυρίας Φουλαροπάστας και άρχισαν
το ταξίδι τους για το Σινιάκ. Όταν φτάσανε, είδανε μία αίθουσα χορού
και  μπήκανε  μέσα.   Εκεί   μέσα  ήτανε  η  ψαλίδα!  Αλλά  ήτανε  και  ο
Σίνοντακ εκεί!  Μετά από δύο ώρες μάχης εξόντωσαν την ψαλίδα! Ο
Σίνοντακ  παρακάλεσε την Τάμη και την κυρία Φουλαροπάστα να πάει
μαζί τους. Αυτές του απάντησαν «ναι» και όλοι μαζί συνέχισαν το ταξίδι
τους…
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ΤΕΛΙΚΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΑΜΗ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΙ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΝΩ Ο ΣΙΝΟΝΤΑΚ ΕΧΕΙ ΜΙΑ 
ΙΔΕΑ.



Όταν  φτάσανε  στην  Χαλκιδική  η  Τάμη  ήταν   στεναχωρημένη,  γιατί
έφυγε από την Κένυα αλλά και χαρούμενη, γιατί ήτανε στην Χαλκιδική.
Ο Σίνοντακ σκέφτηκε μια καταπληκτική ιδέα! Κάθε καλοκαίρι και άνοιξη
να είναι στην Χαλκιδική και κάθε χειμώνα και φθινόπωρο να είναι στην
Κένυα.  Κατά  σύμπτωση ήτανε  καλοκαίρι!  Η  Τάμη δεν  συγκρατήθηκε
άλλο! Βούτηξε στην θάλασσα και άρχισε το κολύμπι μέχρι εξαντλήσεως.
Όταν βγήκε έξω, ήτανε πολύ κουρασμένη και κοιμήθηκε 10 ώρες.   

ΤΕΛΟΣ
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