
Παιδιά, νιώστε τη μαγεία των γιορτών μέσα από αυτό το υπέροχο  
βιβλίο με τις 24 ιστορίες, η μία πιο διασκεδαστική από την άλλη.  
Ετοιμάστε τα δώρα παρέα με τα ξωτικά, βοηθήστε τους ταράνδους  

στο μακρινό ταξίδι τους και δείξτε ακόμα λίγη υπομονή.  
Ο Αϊ-Βασίλης θα έρθει και στο δικό σας σπίτι!
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Τον καημένο τον Αϊ-Βασίλη! Έτσι, λοιπόν, όλα τα παιχνίδια δίνουν από ένα 
δωράκι: ένα στηθοσκόπιο, ένα παπάκι για το μπάνιο, ένα σερβίτσιο για κούκλες… 
Η Μικρή Ποντικίνα τα τυλίγει και βάζει το δώρο στη θέση του γράμματος. Έπειτα 
τα παιχνίδια κρύβονται πίσω από την πόρτα της αποθήκης. 

Ξάφνου, ακούνε τον Αϊ-Βασίλη να τους φωνάζει: «Ου-ου! Ου-ου! Πού είστε, 
παιχνίδια;»

Τα παιχνίδια τρέχουν και ρωτούν τον Αϊ-Βασίλη αν του άρεσε το δώρο του. 
Ο Αϊ-Βασίλης δεν καταλαβαίνει! Για ποιο δώρο μιλάνε; Η Μικρή Ποντικίνα τρέχει 
γρήγορα στο βάθος του εργαστηρίου… αλλά το πακέτο που προοριζόταν για τον 
Αϊ-Βασίλη έχει κάνει φτερά! Το έκλεψαν! Στα γρήγορα εξηγούν στον Αϊ-Βασίλη 
τι έχει συμβεί κι εκείνος αναστενάζει. 

Ο Σκαραμούς, το μυστικό γούνινο ζωάκι
Σοφί Μπελέν

Απόψε είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς! Κι ωστόσο, τα παιχνίδια είναι ακόμα έξω 
από τα πακέτα τους. Πάει, θα αποτύχει η περιοδεία του Αϊ-Βασίλη! Ποιος θα 

μάθει τι γίνεται; Στο εργαστήριο είναι κατασκότεινα! Ευτυχώς, η Μικρή Ποντικίνα 
είναι θαρραλέα! Τρυπώνει στην αποθήκη, κι έπειτα φωνάζει δυνατά: «Ελάτε γρήγορα! 
Ο Αϊ-Βασίλης έχει αφήσει ένα γράμμα πάνω στο σάκο!» 

Η Γαλάζια Φάλαινα διαβάζει την επιστολή μεγαλόφωνα: «Την Πρωτοχρονιά όλα 
τα παιδιά παίρνουν δώρα. Σ’ εμένα δεν έχει χαρίσει κανείς ποτέ τίποτα! Είναι άδικο! 
Φέτος δεν πρόκειται να φύγω αν δεν πάρω κι εγώ ένα πακέτο!»
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Αλήθεια ήταν! Ξάφνου, όλα τα παιχνίδια θέλουν να πάρουν μαζί τους τον Σκαραμούς.
«Σύμφωνοι!» λέει ο Αϊ-Βασίλης. «Θα βάλω τον Σκαραμούς μέσα σ’ ένα πακέτο. 

Σας προειδοποιώ, όμως: μυρίζει πολύ άσχημα!»
«Δεν πειράζει!» πετάγεται ο Λύκος, δίνοντας ένα φιλί στον Σκαραμούς.
Καθώς τα ξωτικά τυλίγουν τα δώρα, ο Αϊ-Βασίλης παίρνει τρυφερά τον Σκαραμούς 

στα χέρια του. 

«Ο Σκαραμούς ο κλέφτης, ένα παλιό χαλασμένο παιχνίδι, το έκανε. Τα παιδιά 
δεν το διαλέγουν ποτέ! Εγώ όμως δε θέλησα να το πετάξω! Μερικές φορές, έρχεται 
και ζητάει μερίδιο στα γλυκά, κάνοντας τους άλλους να πιστέψουν ότι είμαι εγώ. 
Εμπρός, λοιπόν, Σκαραμούς! Εμφανίσου!»

Ο Σκαραμούς βγαίνει αργά έξω. Τα πόδια του είναι σκισμένα, το δέρμα του 
φθαρμένο, το τρίχωμά του ξεθωριασμένο. 

Ένα μεγάλο δάκρυ κυλάει στο μάγουλο της Μικρής Ποντικίνας. «Είναι πολύ 
λυπηρό! Αύριο, εγώ θα είμαι μέσα σ’ ένα ζεστό σπιτικό, κι ένα παιδάκι θα με 
κανακεύει! Ο Σκαραμούς, όμως, θα μένει μόνος μέσα σε τούτη την παλιά αποθήκη, 
σαν ορφανό!»
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