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Μια φορά κι  έναν καιρό,  στο Μεξικό της  Αμερικής ζούσε η
κυρία Καρπουζοστυλό μαζί με τους φίλους της, τον Βούρα, τον
πατάτα και την Λόλα, το πουλάκι. Ζούσαν σε μια πολυκατοικία
της δεκαετίας του 40. Από κάτω τους έμεναν δυο καουμπόηδες
που  ήταν  πολύ  φασαριόζοι.  Κάτω  από  το  διαμέρισμα  των
καουμπόηδων  υπήρχε  ένα  εστιατόριο,  με  κίτρινο  χρώμα  και
ωραίες  γλάστρες  με λουλούδια.  Στην πολυκατοικία αυτή είχε
πάντα ήλιο. Μια ηλιόλουστη μέρα, εκεί που οι φίλοι έπαιζαν το
αγαπημένο τους παιχνίδι, ήρθε μια ξαφνική υπεροχή ιδέα  στο
κεφάλι της κυρίας Καρπουζοστυλό.  Να ταξιδέψουν όλοι μαζί
σ’ όλο τον κόσμο. Οι φίλοι συμφώνησαν και από την επόμενη
μέρα κιόλας ξεκίνησαν για το Παρίσι. Τρέχανε, τρέχανε  όλο
και  πιο  γρήγορα  και  κάποια  στιγμή  φτάσανε  επιτέλους  !
Πέταξαν με τις μαγικές τους δυνάμεις και στάθηκαν μπροστά
από την Παναγία των Παρισίων.  Όταν την  είδαν από κοντά
τρομάξαν ,  γιατί ήταν πολύ  μεγάλη . Εκεί κατοικούσαν κάτι
τέρατα  φτιαγμένα από μάρμαρο. Αυτά τα τέρατα μιλούσαν. Οι
φίλοι βλέποντάς τα άρχισαν να γελάν. Αυτά θύμωσαν και τους
είπαν ότι  αν δεν σταματήσουν να γελάν και να μιλάν δεν θα
τους   πουν  την  ιστορία  του  πύργου  .  Η  παρέα  αμέσως
σταμάτησε.  Τα τέρατά  διηγήθηκαν  την  ιστορία  τους   και  οι
φίλοι,  αφού  έκαναν  ένα  μεγάλο  γλέντι  στην  πλατεία  της
εκκλησίας,  ξεκίνησαν  για  την  μεγάλη και  ξακουστή  Βενετία.
Αυτή τη φορά όμως δεν έτρεχαν, είχαν πάρει το τρενόδεντρο
της  Γαλλίας.  Μόλις  φτάσανε  στην  Βενετία  κάθισαν  να
ξεκουραστούν  σε μια γέφυρα. Από εκεί έβλεπαν κτίρια, κτίρια
μεγάλα, μικρά, ψηλά, κοντά.  Σ’ ένα από αυτά ζούσε ο βασιλιάς
της  Κίνας  king Kong  για  το  οποίο  έλεγαν  ότι   ήταν  πολύ
αστείος  και καλός. Επίσης συνάντησαν εκεί τον Μίμο τη φώκια
,τον φίλο του τον Βούρα , ο οποίος είχε πάει στη Βενετία για να
χοροπηδήσει  πάνω στο  κρεβάτι  του  δημάρχου  Jim stones.  Ο
μίμος  ρώτησε  αν  θα   μπορούσε  να  πάει  μαζί  τους.  Όλοι



συμφωνήσαν και στην παρέα είχαν τώρα ένα καινούριο φίλο. Το
βράδυ,  κουρασμένοι,  πήγαν  σε  ένα  επτάστερο  ξενοδοχείο  .

Καθώς  ξημέρωνε  ,  ακούστηκε   ο  συναγερμός  φωτιάς  .
Όλοι  έτρεχαν  πανικοβλημένοι  και  φοβισμένοι  .  Γινόταν  ένα
χάος . Οι φίλοι κάλεσαν την πυροσβεστική .΄Η πυροσβεστική
ήρθε πολύ γρήγορα και έσβησε τη φωτιά. Ο μίμος ήξερε ποιος
είχε  βάλει φωτιά γιατί ήταν ξύπνιος . Το είπε στην αστυνομία
και  αυτή έδρασε  γρήγορα.  Τον  συνέλαβαν  και    τον  έβαλαν
φυλακή . Ταραγμένοι οι φίλοι έφυγαν αμέσως για την χώρα των
Μυταράδων , μια χώρα με πολύ αφιλόξενους κατοίκους. Μόλις
φτάσανε σ’αυτή την αφιλόξενη χωρά που πρώτη φορά έβλεπαν
στην ζωή τους  ,  είπαν να  ζητήσουν πληροφορίες  σε  κάποιον
κάτοικο της χώρας. Το πρώτο βήμα το έκαναν ο Μίμος και ο
Βούρας . Ο κύριος τον οποίο ρώτησαν τους είπε να φύγουν από
εκεί άμεσα . Ύστερα  η κ. Καρπουζοστυλό και η Λόλα ρώτησαν
μια  ψηλομύτα  κυρία.  Εκείνη  απάντησε  ότι  δεν  μιλάει  σε
αγνώστους . Αφού πια απογοητευμένοι αποφάσισαν να φύγουν,
είδαν ξαφνικά μπροστά τους ένα φάντασμα που το ονόμαζαν
Φώτη,  το  καλό  φάντασμα,  επειδή  ήταν  ο  μόνος   που  δεν
τρόμαζε παιδιά . Το ρώτησαν πως μπορούν να φύγουν μα εκείνο
τους απάντησε ότι δεν μπορούν να φύγουν γιατί οι άνθρωποί
δεν  θα  τους  αφήσουν.  Αφού  πέρασαν  όλη  τη  μέρα  τους
ρωτώντας δεξιά και αριστερά,  είδαν μια παράξενη κυρία στο
δρόμο . Ήταν η τελευταία  τους ελπίδα. Ζήτησαν τη βοήθειά της
κι εκείνη έβγαλε από την τσέπη της ένα ραβδί, τους ρώτησε που
έμεναν  κι  αφού  έκανε  ξόρκια  οι  φίλοι  αισθάνθηκαν  κάτι
περίεργο  και  άκουσαν  ένα  τρομακτικό  θόρυβο.  Άνοιξαν  τα
μάτια τους και είδαν έκπληκτοι ότι είχαν φτάσει επιτέλους στην
πόλη τους . Αφήσαν τα πράγματά  τους κι κατέβηκαν για να
παίξουν  το  παιχνίδι  του  χρόνου.  Και  από  τότε  έζησαν  αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα. 
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