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Μετάφραση: 
Πετρούλα Γαβριηλίδου

Για την Τζέι, την Τζιν, τη Μάριον 
και τα αυθεντικά ταρανδοκορίτσια, 

τη Ρόζι και τη Ράφι.
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Τυπώθηκε στην Κίνα.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως 
η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει 
αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε 
οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
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Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και η Όλι είχε μόλις αποκοιμηθεί, όταν 

γκλιν, γκλιν, γκλον
ξύπνησε πάλι ξαφνιασμένη.

Τι ήταν αυτός ο ήχος;
Όρμησε στο παράθυρο, αλλά το μόνο που είδε ήταν 

ένα παχύ στρώμα φρεσκοστρωμένου χιονιού!
Άρπαξε το έλκηθρό της και έτρεξε κάτω…
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Γελώντας δυνατά η Όλι πήδηξε για 
να πιάσει μια χιονονιφάδα που έπεφτε, 

όταν άκουσε τον μαγικό ήχο ξανά.

Γκλιν, γκλιν, γκλον.
Έπρεπε να τον ακολουθήσει.

Όπως γλιστρούσε στον λόφο, άκουσε πάλι το κουδούνισμα. 

Γκλιν, γκλιν, γκλον.
Κι αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο καθαρό.

Φςςςςςςςςςς!

…και βγήκε στην 
παγωμένη νύχτα.
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Καθώς ο αέρας σφύριζε και τα δέντρα τραντάζονταν, 
τα καμπανάκια ακούγονταν όλο και πιο δυνατά. 

Γκλιν, γκλιν, γκλον.
Η Όλι πλησίαζε.

Πήρε βαθιά ανάσα και, με μεγάλη γενναιότητα, 
έτρεξε στο σκοτάδι.

Γκλιν, γκλιν, γκλον…
Ένας θόρυβος ακούγεται την παραμονή των 

Χριστουγέννων και ξυπνάει την Όλι. Τι να είναι;
Αποφασισμένη να το ανακαλύψει, ακολουθεί τον ήχο 

έξω στο χιόνι, όπου γνωρίζει έναν καινούριο φίλο.
Έτσι ξεκινάει μια μαγική περιπέτεια…
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