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«Μπαμπά, μαμά, μια ιστορία ακόμη!» 
«Εντάξει, μια μικρούλα ιστορία!»

Δέκα σύντομες ιστορίες για να διαβάσουν οι γονείς στα παιδιά τους  
και να τα πάρει γλυκά ο ύπνος. Διασκεδαστικές περιπέτειες  

μαζί με τον Λεωνίδα το λιοντάρι, τον Πάκι το παπάκι, τον Κανέλο  
τον αρκούδο και άλλους αστείους και τρυφερούς ήρωες.

Διότι το διάβασμα μιας ιστορίας, ακόμη και για πέντε λεπτά,  
είναι πάντα απολαυστικό!
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Έτσι κι απόψε, το ανυπάκουο παπάκι το βάζει στα πόδια. Δρόμο 
παίρνει, δρόμο αφήνει και πέφτει πάνω σ΄ ένα ποντίκι που μόλις έχει 
ξεμυτίσει από το λαγούμι του. 

«Πού καταλήγει το λαγούμι σας, κυρία ποντικίνα;»
«Στην Κρακρά, τη χώρα όπου δεν πλένεται κανείς».
«Τέλεια, πολύ μου αρέσει αυτό!»
Ο Πάκι πηδάει μέσα στο λαγούμι, ευχαριστημένος με την ιδέα ότι θα 

πάει να ζήσει σ΄ αυτή την απίστευτη χώρα!

«Πάμε για μπάνιο, Πάκι!»
«Δεν υπάρχει περίπτωση!» γκρινιάζει το παπάκι.
Στον Πάκι δεν αρέσει το νερό. Ιδίως όταν κυλάει πάνω στα φτερά 

του, με αποτέλεσμα το παπάκι σε λίγο να είναι μούσκεμα από πάνω 
μέχρι κάτω. Έτσι λοιπόν, κάθε βράδυ, όταν η μαμά του του λέει να πάει 
για μπάνιο, ξεσπάει κυριολεκτικά πόλεμος!

Πάμε για μπάνιο, Πάκι!
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Και ένα πρωινό ο Πάκι συνειδητοποιεί ότι μυρίζει άσχημα.
Είναι πραγματικά ώρα να πάει να πλυθεί!
«Πώς;» θυμώνει ένας κάτοικος της Κρακρά. «Όχι, όχι, όχι! Εδώ απαγορεύεται 

εντελώς το πλύσιμο!»

Ο καιρός περνάει και το παπάκι είναι τόσο χαρούμενο!
Εντάξει, έχει λίγη φαγούρα κάτω απ΄ τα φτερά του, αλλά δεν έχει σημασία!
Ο Πάκι είναι ελεύθερος να διασκεδάσει όσο θέλει!
Αλλά καθώς περνούν οι μέρες, το φτέρωμά του χάνει τη λάμψη του, το ράμφος του γίνεται 

κατάμαυρο, οι πατούσες του αρχίζουν να βγάζουν μια άσχημη μυρωδιά...
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