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Μια μικρή νεράιδα που ψιθυρίζει στ’ αυτιά των μονόκερων,  
το μεγάλο ταξίδι της πριγκίπισσας Νίνας, η ανακάλυψη  

του βασιλείου των μονόκερων… Μια συλλογή  
από υπέροχα εικονογραφημένες ιστορίες  

για κόσμους μαγικούς όπου ζουν παραμυθένιες  
πριγκίπισσες και πανέμορφοι μονόκεροι.
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Έτσι, όσοι μονόκεροι δεν αισθάνονταν καλά ή είχαν πυρετό έρχονταν από όλες τις 

γωνιές του βασιλείου, μερικές φορές μάλιστα και από πολύ μακριά, για να δεχτούν 

τις φροντίδες της θεραπεύτριας νεράιδας. Μπερδεμένες τρίχες; Η Δανάη τους έδινε 

και πάλι τη λάμψη τους χτενίζοντάς τες με μια κρυστάλλινη βούρτσα. Σπασμένο 

κέρατο; Η Δανάη το γιάτρευε αλείφοντάς το με ένα έλαιο από πολύτιμα άνθη. 

Πονεμένο πόδι; Η Δανάη το φρόντιζε βάζοντας μια αλοιφή. Δεν υπήρχε καμία 

αρρώστια και κανένα τραύμα που να μην μπορεί να γιατρέψει. 

Εκτός από αυτό το χάρισμά της, η Δανάη είχε επίσης 

το ταλέντο να ψιθυρίζει στ’ αυτιά των μονόκερων και 

να την καταλαβαίνουν. Έτσι μπορούσε να δαμάσει 

ακόμη και τον πιο άγριο μονόκερο, με μια απλή λέξη, 

με μια γλυκιά κουβέντα που μουρμούριζε στο αυτί του.
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Μια μέρα, όμως, η νεράιδα αρρώστησε. Εξαντλημένη και με υψηλό πυρετό,  

ξάπλωσε στο στρώμα στη σπηλιά της και δεν μπορούσε να σηκωθεί.  

Οι μονόκεροι, ανήσυχοι, δεν ήξεραν τι να κάνουν για να τη βοηθήσουν. 

Τότε η Δανάη τους είπε με αδύναμη φωνή: «Μόνο ο μάγος Ευσέβιος  

μπορεί να φτιάξει ένα δυνατό φάρμακο για να με γιατρέψει».

Έτσι, λοιπόν, οι μονόκεροι ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι για την καλύβα του μάγου. 

Ζούσε μακριά, πολύ μακριά, στην άλλη πλευρά της πιο ψηλής οροσειράς στα σύνορα 

του βασιλείου. Στην επιστροφή, οι μονόκεροι τον κουβαλούσαν στην πλάτη τους και,  

παρά την κούρασή τους, δε σταμάτησαν στιγμή. 

Ο Ευσέβιος εξέτασε προσεκτικά τη Δανάη, αλλά δεν μπορούσε να τη γιατρέψει.  

Η αρρώστια της νεράιδας ήταν πολύ παράξενη. Δεν του έμενε λοιπόν παρά να 

συμβουλευτεί τα άστρα, τα οποία του φανέρωσαν ότι η νεράιδα θα γινόταν καλά μόνο 

αν συγκεντρώνονταν μαζί όλοι οι μονόκεροι του βασιλείου. Έτσι, ο Ευσέβιος έστειλε 

αετούς να μεταφέρουν το αίτημα αυτό. Οι μονόκεροι άκουσαν με προσοχή το μήνυμα 

του μάγου και, μικροί και μεγάλοι, χωρίς να διστάσουν στιγμή, έτρεξαν από  

κάθε γωνιά του βασιλείου στη μικρή νεράιδα, διότι κανένας δεν ήθελε  

να αφήσει τη Δανάη να υποφέρει. 
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