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Εικονογράφηση:
Μαρκ Μπέρζες
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Ο ΝΝΤΤΕΕ��ΒΒΙΙΝΝΤΤ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΝΝΤΤΙΙΚΚΤΤΟΟΥΥΣΣ δραµατοποίησε την
ιστορία του Γουίνι και για τον κινηµατογράφο, µε
την Τζούντι Ντεντς, τον Στίβεν Φράι και την Τζέιν
Χόροκς. Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε όταν ήταν
είκοσι δύο χρόνων και το δεύτερο διασκευάστηκε
για τον κινηµατογράφο από τον Φράνσις Φορντ
Κόπολα. Ο Ντέιβιντ διετέλεσε βοηθός του διάση-
µου σκηνοθέτη Τρέβορ Νουν, δηµοσιογράφος στην
εφηµερίδα Evening Standard, ανταποκριτής στο
Channel 4 και παραγωγός στο BBC Radio 4. 

Ο ΜΜΑΑΡΡΚΚ  ΜΜΠΠΕΕΡΡΖΖΕΕΣΣ εικονογραφεί παιδικά βιβλία πά-
νω από είκοσι χρόνια. Τελείωσε τη Σχολή Καλών
Τεχνών Σλέιντ στο Λονδίνο και εργάστηκε στο Ζωο -
λογικό Κήπο της ίδιας πόλης, καθώς και σε µια βι-
βλιοθήκη του Κέιµπριτζ, προτού αφοσιωθεί αποκλει-
στικά στην εικονογράφηση και τη συγγραφή. Όταν
δε ζωγραφίζει, του αρέσει να διαβάζει, να ασχολεί-
ται µε τον κήπο του, να περπατάει στο δάσος δίπλα
στο σπίτι του και να ανακαλύπτει ζεστά µέρη για να
κοιµάται το γατάκι του.
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Μας χάρισες τον Κρίστοφερ Ρόµπιν
και τον Γουίνι, τα φιλαράκια,

κι ένα δάσος γεµάτο σκιές και ποταµάκια.
Ολόκληρος ο κόσµος χαµογέλασε µε τα δικά σου

τα πολύτιµα τα όνειρά σου.
∆έχτηκα το δώρο σου, σελίδα τη σελίδα, και να,

αράδα την αράδα, το έγραψα ξανά,
για να αποδείξω πως σε κάθε ηλικία, κάθε φορά,

τα όνειρά µας βγαίνουν πάντα αληθινά.
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Παρουσίαση

Τον Γουίνι και το Γουρουνάκι, τον Κρίστοφερ Ρό-
µπιν και τον Γκαρή τους είδαν τελευταία φορά στο
∆άσος… αχ, πέρασαν αλήθεια ογδόντα τέσσερα χρό-
νια; Αλλά τα όνειρα έχουν τη δική τους λογική και τα
ογδόντα τέσσερα χρόνια φαίνονται σαν να πέρασε
µια µέρα.

Κοιτάζοντας πάνω από τον ώµο µου, βλέπω τον
Γουίνι να λέει: 

— Το ογδόντα τέσσερα είναι πραγµατικά ένας
πολύ καλός αριθµός. Αλλά θα µπορούσαν να είναι

ογδόντα τέσσερις εβδοµάδες ή µέρες ή λεπτά
ή χρόνια. 

— Ας πούµε πως πέρασαν ογδόντα
τέσσερα λεπτά κι έτσι θα είναι σαν να

µην έχει περάσει καθό-
λου ο χρόνος, του απα-

ντώ εγώ.
— Προσπάθησα να µε-
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τρήσω µία φορά ως το ογδόντα τέσσερα αλλά, όταν
έφτασα στο τριάντα επτά, οι αριθµοί άρχισαν να χο-
ροπηδούν πάνω-κάτω κι έκαναν τούµπες µπροστά
µου, ιδιαίτερα το έξι και το εννέα, συµπληρώνει το
Γουρουνάκι.

— Αυτό το κάνουν όταν δεν το περιµένεις, µουρ-
µουρίζει ο Γουίνι.

— Θα µας γράψεις στ’ αλήθεια καινούριες περι-
πέτειες; µε ρωτάει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν. Να ξέρεις
πως µας άρεσαν πολύ οι παλιές.

— Εµένα δε µου άρεσαν καθόλου αυτές µε το
Φελαντάκι, προσθέτει τρέµοντας το Γουρουνάκι.

— Θα υπάρχει και κάτι για να φάµε στο τέλος,
έτσι δεν είναι; µε ρωτάει ο Γουίνι, ο οποίος έχει πά-
ρει λίγα κιλά τα τελευταία ογδόντα τέσσερα χρόνια.

— ∆ε θα γράψει τίποτα σωστό, λέει ο Γκαρής.
Είµαι σίγουρος γι’ αυτό. Τι ξέρει αυτός για τα γα¸-
δούρια;

Φυσικά κι έχει δίκιο, γιατί στην πραγµατικότητα
δεν ξέρω τίποτα. Μπορώ µόνο να υποθέσω. Και, αν
υποθέσω σωστά, θα επιβραβεύσω τον εαυτό µου µε
ένα µπισκότο σοκολάτας. Θα διαλέξω όµως ένα από
αυτά που έχουν τη σοκολάτα στη µέση, για να µη λε-
ρώσω τα χέρια µου κι αφήσω λεκέδες πάνω στο
χαρτί. Αν όµως καταλάβω πως υπέθεσα λάθος, τότε
δε θα φάω τίποτα.

— Εµείς πάντως θα το καταλάβουµε αµέσως, αν
κάνεις κάποιο λάθος, µου λέει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν.
Και, αν µπορούµε, θα προσπαθήσουµε να σε βοη-
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θήσουµε. Ο Γουίνι και το Γουρουνάκι χαµογελούν
και κουνούν το κεφάλι τους.

— Όχι πως δε θα κάνεις και κανένα λάθος, συ-
µπληρώνει ο Γκαρής. Αυτό δεν το έχει κατορθώσει
ποτέ κανένας.

Ν. Μ.
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Περιεχόµενα

Επιστρέφει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν

Η Κουκουβάγια λύνει ένα σταυρόλεξο 
και διοργανώνεται ένας διαγωνισµός
ορθογραφίας

Πώς ο Λαγός οργανώνει
σχεδόν τα πάντα

Σταµατάει να βρέχει για πάντα
και κάτι γλιστερό βγαίνει έξω από το ποτάµι

Ο Γουίνι ψάχνει να βρει µέλι
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Η Κουκουβάγια γίνεται συγγραφέας
και µετά ξεγίνεται

Η Λότι ιδρύει µια Ακαδηµία
κι όλοι µαθαίνουν κάτι

Γνωρίζουµε τα πάντα 
για το κρίκετ

Ο Τίγρης ονειρεύεται την Αφρική

Οργανώνεται ένα Φεστιβάλ Συγκοµιδής στο
∆άσος κι ο Κρίστοφερ Ρόµπιν ετοιµάζει µια
έκπληξη
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Επιστρέφει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν

Πώς ξεκίνησε η φήµη; Κανένας δεν ξέρει. Τη
µια στιγµή το δάσος µουρµούριζε όπως συ-
νήθως, ο αέρας έπαιζε µε τα κλαδιά, τα που-

λιά κελαηδούσαν και το νερό τραγουδούσε στα πο-
ταµάκια. Και την εποµένη ακούστηκε η φήµη: Ο Κρί-
στοφερ Ρόµπιν ξαναγύρισε!

Η Κουκουβάγια είπε πως την άκουσε από τον Λα-
γό. Κι ο Λαγός από το Γουρουνάκι. Το Γουρουνάκι
ισχυρίστηκε πως κάπου το έπιασε το αυτί του και η
κυρία Κάγκου πρότεινε να ρωτήσουν τον Γουίνι το
αρκουδάκι. Και µια κι ένα τέτοιο ηλιόλουστο πρωινό
η ιδέα της φαινόταν πραγµατικά υπέροχη, το Γου-
ρουνάκι έτρεξε στο σπίτι του Γουίνι και τον βρήκε να
µετράει µε αγωνία τα βάζα µε το µέλι του.

— Παράξενο, µουρµούρισε ο Γουίνι.
— Τι είναι παράξενο;
— Μακάρι να στέκονταν ακίνητα τα βάζα, απάντη-

σε ο Γουίνι τρίβοντας τη µύτη του µε την πατούσα του.

15
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Μόλις γυρίσω αλλού το κεφάλι µου, αλλάζουν θέση.
Πριν από ένα λεπτό ήταν έντεκα και τώρα είναι µόνο
δέκα. Παράξενο, έτσι;

— Πού το βλέπεις το παράξενο; Αν είναι δέκα, εί-
ναι δέκα. Κι αν δεν είναι, δεν είναι, είπε το Γουρου-
νάκι και µετά σκέφτηκε πως έλεγε βλακείες.

Ο Γουίνι όµως ούτε που άκουσε, γιατί µετρούσε
και ξαναµετρούσε τα βάζα του µετακινώντας τα πά-
νω στο τραπέζι.

— Τι µπελάς! µουρµούρισε. Αν ήταν εδώ ο Κρί-
στοφερ Ρόµπιν, θα το έβρισκε αµέσως. Ακόµα κι όταν
µετρούσε δύο φορές, έβρισκε το ίδιο αποτέλεσµα.
Αυτό σηµαίνει καλό µέτρηµα.

— Μα, Γουίνι… άρχισε το Γουρουνάκι.
Η άκρη της µυτούλας του είχε γίνει ροζ από τον

ενθουσιασµό του.

16
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— Από την άλλη δεν είναι εύκολο να µετρήσεις
πράγµατα που δε µένουν ακίνητα. Όπως τις χιονο-
νιφάδες και τα αστέρια.

— Μα, Γουίνι… είπε πάλι το Γουρουνάκι.
Κι αν η µυτούλα του ήταν ροζ πριν, τώρα είχε γίνει

κατακόκκινη.
— Έφτιαξα ένα τραγουδάκι για όλο αυτό. Θέλεις

να το ακούσεις, ρώτησε ο Γουίνι.
Το Γουρουνάκι ετοιµαζόταν να πει πως τα τρα -

γουδάκια ήταν πραγµατικά περίφηµα και ιδιαίτερα
όταν τα έφτιαχνε ο Γουίνι, αλλά οι φήµες έπρεπε να
προηγούνται. Μετά όµως σκέφτηκε πως ήταν υπέ-
ροχο που ήξερε κάποια µεγάλα νέα κι ετοιµαζόταν να
τα µοιραστεί. Ύστερα θυµήθηκε το τραγουδάκι που
έφτιαξε για χάρη του ο Γουίνι, που τώρα πια είχε ήδη
επτά στίχους, τους περισσότερους στίχους από όλα
τα τραγουδάκια του κόσµου, κι όλοι ήταν αφιερωµέ-
νοι σε εκείνον.

— Αχ, ναι, Γουίνι, θα ήθελα πολύ να το ακούσω,
είπε τελικά.

Ο Γουίνι έλαµψε λιγάκι, γιατί ένα τραγουδάκι εί-
ναι καλό, κι ακόµα καλύτερο όταν έχει επτά στίχους,
αλλά δεν είναι ποτέ ένα αληθινό τραγου-
δάκι αν δεν το µοιραστείς µε κάποιον. Σε
αντίθεση µε το µέλι που είναι πάντα καλο-
δεχούµενο και φαίνεται ακόµα πιο γλυκό
έπειτα από ένα τραγουδάκι.

Αυτό είναι το τραγουδάκι που τραγού-
δησε ο Γουίνι στο Γουρουνάκι εκείνη την

17
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ηµέρα, η οποία άρχισε σαν όλες τις άλλες και τελικά
έγινε πολύ ξεχωριστή:

Μέτρησε το µέλι σου µε χαρά,
βάζοντας τα βάζα στη σειρά.

Κάτω από τον ήλιο που φωτίζει
ή µέσα στο χιόνι, όταν χιονίζει.

Και, όταν θα τα µετρήσεις, θα ξέρεις καλά,
πόσα είναι τα βάζα τα λαχταριστά.
Μόνο µετρώντας µπορείς µετά

να φας το µέλι µε χαρά.

— Και νοµίζω πως είναι έντεκα, πρόσθεσε ο Γουί -
νι. Για την Πέµπτη είναι υπέροχος αριθµός, παρόλο
που δώδεκα θα ήταν ακόµα καλύτερος.

— Γουίνι, είπε στα γρήγορα το Γουρουνάκι, για
την περίπτωση που υπήρχε κι άλλος στίχος, πράγµα
καλό από τη µια, χρονοβόρο όµως από την άλλη, πρέ-
πει να σε ρωτήσω κάτι σηµαντικό.

— Η απάντηση είναι ναι, απάντησε ο Γουίνι. Ώρα
να τσιµπήσουµε κάτι.

— Μα, Γουίνι, ξαναείπε το Γουρουνάκι, ενώ η µυ-
τούλα του έµοιαζε πια µε παντζάρι από την αγωνία του,
η ερώτηση δεν έχει να κάνει µε τσιµπολογήµατα, αλ-
λά µε κάτι σπουδαίο. Αφορά τον Κρίστοφερ Ρόµπιν.

Ο Γουίνι, που είχε χώσει την πατούσα του στο δέ-
κατο βάζο µε το µέλι, την άφησε εκεί για σιγουριά και
ρώτησε:

18
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— Τι σχέση έχει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν;
— Κυκλοφορούν φήµες, Γουίνι. Λες να γύρισε

πίσω;
Ο Γκαρής, το γκρίζο γα¸δουράκι, βρισκόταν στην

άκρη του ∆άσους των Γαλάζιων Ονείρων και κοίταζε
κάτι γα¸δουράγκαθα. Τα φύλαγε για τις βροχερές µέ-
ρες και είχε αρχίσει να αναρωτιέται αν θα ξανάβρεχε
ποτέ κι αν θα έχαναν το χυµό τους µέχρι να φτάσει η
µέρα της βροχής, όταν είδε µπροστά του τον Γουίνι
και το Γουρουνάκι.

— Γεια σου, Γουρουνάκι, είπε. Γεια σου, Γουίνι.
Τι δουλειά έχετε εδώ;

— Ήρθαµε να σε δούµε, Γκαρή, απάντησε ο Γουίνι.
— Μια ήσυχη µέρα, έτσι δεν είναι, Γουίνι; Μια µέ-

ρα που δεν είχατε τι άλλο να κάνετε. Πολύ ευγενικό
εκ µέρους σας.

Ο Γουίνι αναρωτήθηκε γιατί κάθε φορά που µιλού-
σε µε τον Γκαρή κάτι δεν πήγαινε καλά.

— Βαριόσουν σήµερα, έτσι δεν είναι, Γουρουνά-

19
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κι; Σε παρακαλώ, Γουίνι, µην πατάς πάνω σε αυτά τα
γα¸δουράγκαθα. 

— Σε ποια να πατήσω, Γκαρή; ρώτησε ο Γουίνι.
— Μα, Γκαρή, έσκουξε το Γουρουνάκι, είναι Κ…

Ρ…
— Κατάπιες κάτι, Γουρουνάκι; Ελπίζω να µην ήταν

γα¸δουράγκαθο.
— Ο Κρίστοφερ Ρόµπιν, είπε ο Γουίνι. Γυρίζει.
Όση ώρα µιλούσε ο Γουίνι, ο Γκαρής στεκόταν ακί-

νητος. Μόνο η ουρά του κουνιόταν, προσπαθώντας
να διώξει µια πεταλούδα της φαντασίας του.

— Μάλιστα, είπε µάλλον βραχνά και µετά σταµά-
τησε. Λοιπόν. Ο Κρίστοφερ Ρόµπιν… Τι να πω… συ-
νέχισε κι ανοιγόκλεισε αρκετές φορές τα µάτια του.
Γυρίζει ο Κρίστοφερ Ρόµπιν. Μάλιστα.

20
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Τελικά η φήµη επιβεβαιώθηκε. Η Κουκουβάγια εί-
χε πετάξει µέχρι το σπίτι του Λαγού. Ο Λαγός είχε µι-
λήσει µε όλους τους Φίλους και Συγγενείς του κι εκεί-
νοι µε τη σειρά τους είχαν µιλήσει στον πιο µικρό λα-
γό από όλους, ο οποίος θυµήθηκε πως είχε δει τον
Κρίστοφερ Ρόµπιν. Φυσικά δεν ήταν κι απολύτως σί-
γουρος, γιατί καµιά φορά θυµόταν πράγµατα που
δεν είχαν συµβεί ακόµη, αλλά ούτε και θα συνέβαι-
ναν ποτέ. Ρώτησαν και τον Τίγρη να τους πει τη γνώ-
µη του, αλλά εκείνος χοροπηδούσε πάνω στο χαλί
της κυρίας Κάγκου, αποφεύγοντας τα κίτρινα µέρη
γιατί ήταν επικίνδυνα, κι έτσι δεν έδωσε σηµασία σε
αυτά που του είπαν. Η κυρία Κάγκου όµως είπε στον
Λαγό πως ήταν αλήθεια και, όταν η κυρία Κάγκου
έλεγε πως κάτι ήταν αλήθεια, τότε ήταν. Έτσι, αν ο
Γουίνι και το Γουρουνάκι πίστευαν πως ήταν αλή-
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θεια και η Κουκουβάγια πίστευε το ίδιο και η κυρία
Κάγκου το επιβεβαίωνε, τότε θα πρέπει να ήταν αλή-
θεια. Έτσι δεν είναι;

Αµέσως συγκεντρώθηκαν όλοι για να ψηφίσουν.
Έπρεπε να αποφασίσουν αν θα οργάνωναν ένα
πάρτι καλωσορίσµατος για τον Κρίστοφερ Ρόµπιν. Ο

Ρω, το καγκουράκι, ήταν τόσο ενθουσια-
σµένος, που έπεσε µέσα στο ποταµάκι,

µια φορά κατά λάθος και δύο φο-
ρές επίτηδες, µέχρι που η κυρία
Κάγκου του είπε πως, αν το ξανά-
κανε, δε θα του επέτρεπε να έρ-
θει στο πάρτι και θα πήγαινε κα-

τευθείαν στο κρεβάτι του.

Ήταν Ιούλιος. Το πρωινό που θα γινόταν το πάρτι
ήταν ζεστό και ηλιόλουστο. Το ∆άσος των Γαλάζιων
Ονείρων φαινόταν πανέµορφο. Το δυνατό φως του
ήλιου είχε καταφέρει να περάσει µέσα από τα κλα-
διά και τους θάµνους πιτσιλώντας το χώµα. Η κυρία
Κάγκου ανακάλυψε ένα δροσερό µέρος κι έστρωσε
ένα τραπέζι µε το καλό της λινό τραπεζοµάντιλο, εκεί-
νο που είχε σταφύλια κεντηµένα στις άκρες του. Ο
Λαγός έφερε το καλύτερό του πορ-
σελάνινο σερβίτσιο τσαγιού λέ -
γοντας πως ήταν αντίκα. Όταν
ο Γουίνι ρώτησε ψιθυρίζοντας
την Κουκουβάγια τι σηµαίνει
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αντίκα, εκείνη του είπε πως ήταν ένας είδος χαρταε-
τού. Η κυρία Κάγκου µετακίνησε τα φλιτζάνια για να
καλύψουν τους λεκέδες που έκανε ο Τίγρης φτύνο-
ντας το βιταµινούχο σιρόπι του Ρω.

Όλα τα ζώα έφεραν λιχουδιές: οι λαγοί φουντού-
κια, ο Γουίνι ένα βάζο µε µέλι (σχεδόν γεµάτο), το
Γουρουνάκι λίγο σιρόπι λεµονιού, από εκείνο που
αλείφεις την παλάµη σου και µετά τη γλείφεις (µέχρι
να γίνει κίτρινη), κι ο Ρω µαζί µε τον Τίγρη ζελέδες
σε όλα τα χρώµατα. Υπήρχαν ποτήρια µε χρωµατι-
στά καλαµάκια, σπιτικές λεµονάδες, τετράγωνα χαρ-
τιά που έγραφαν πάνω τους τα ονόµατα όλων, πράγ-
µατα που τα φυσάς και σφυρίζουν, στρογγυλά και µα-
κρουλά µπαλόνια και νοστιµότατα µπισκότα τυλιγµέ-
να µε σελοφάν, τα οποία περιείχαν δώρα.
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Στη µέση του τραπεζιού βρισκόταν η ωραιότερη
τούρτα του κόσµου. Την είχε φτιάξει η κυρία Κάγκου
και την είχε διακοσµήσει ο Ρω παρέα µε τον Τίγρη.
Πάνω στη σαντιγί έγραφε κάτι, µόνο που κανένας
δεν µπορούσε να το διαβάσει, ούτε καν η Κουκου-
βάγια. Όταν ο Γουίνι ρώτησε τον Ρω και τον Τίγρη τι
έγραφε, εκείνοι έβαλαν τα γέλια κι έτρεξαν να παί-
ξουν κοντά στις φτέρες. 

Στο πάρτι ήταν καλεσµένοι όλοι, ακό-
µα κι ο Γκαρής. Ο Γουίνι είχε σπρώξει
κάτω από την πόρτα του σπιτιού του
Κρίστοφερ Ρόµπιν µια ιδιαίτερη πρό-
σκληση που την είχε γράψει η Κου-
κουβάγια. Έλεγε:

Ι∆ΙΕΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΛΟΣΗΡΘΕΣ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ,

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΡΟΜΠΙΝ,
ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΗΡΘΕΣ ΣΤΟ 

ΠΑΡΤΗ ΚΑΛΟΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΑ: ΣΗΜΕΡΑ

— Τον καλωσορίζουµε τρεις φορές, εξήγησε η Κου -
κουβάγια, γιατί χαιρόµαστε πολύ που θα τον δούµε.

Όλα τα ζώα κάθισαν στο χώµα και περίµεναν. Για
τον Κρίστοφερ Ρόµπιν είχαν κρατήσει ένα κούτσου-
ρο. Οι ζελέδες άρχισαν να ταλαντεύονται από τον
ήλιο. Ο Ρω είχε καρφώσει το βλέµµα του στον πρά-
σινο ζελέ που είχε φτιάξει ο ίδιος από σταφύλια και
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µπουρνέλα κι έµοιαζε, όταν τον είχε φτιάξει τουλάχι-
στον, µε κάστρο. Βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, κο-
ντά του. Προσπαθούσε να τον πλησιάσει κι άλλο για-
τί, παρόλο που ήξερε πως ο πράσινος ζελές άρεσε
σε όλους, σ’ εκείνον άρεσε περισσότερο.

— Οι κόκκινοι ζελέδες είναι οι καλύτεροι, έλεγε σε
όποιον τον άκουγε. Γιατί είναι φτιαγµένοι µε φράου-
λες. Και οι κίτρινοι είναι νόστιµοι, έχουν λεµόνι.

∆εν έλεγε κουβέντα για τους πράσινους.

Ο Γκαρής έφτασε τελευταίος στο πάρτι. Κοίταξε
τριγύρω του για λίγο και µετά κάθισε πάνω στο κού-
τσουρο.

— Χρόνια πολλά και τα λοιπά και τα λοιπά, είπε.
Πολύ ευγενικό εκ µέρους σας που µε περιµένατε.

— Μα, Γκαρή… άρχισε το Γουρουνάκι και θα έλε-
γε κι άλλα, αν η κυρία Κάγκου δεν είχε κατσουφιάσει
και δεν του κουνούσε θυµωµένη το κεφάλι της.

— Είµαι σίγουρη πως το πάρτι θα έχει επιτυχία,
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είπε η κυρία Κάγκου, αλλά, Γκαρή, γλυκέ µου, έχεις
καθίσει στη θέση του Κρίστοφερ Ρόµπιν.

Ο Γκαρής ξεδίπλωσε τα πόδια του και σηκώθηκε
αργά αργά όρθιος.

— Είναι άνετα, είπε, όσο µπορεί να είναι ένα κού-
τσουρο. Είµαι σίγουρος πως ο Κρίστοφερ Ρόµπιν θα
χαρεί πολύ που του το ζέστανα.

Η ώρα περνούσε κι ο Κρίστοφερ Ρόµπιν δεν είχε
φανεί.

Το Γουρουνάκι σήκωσε το µπισκότο του ψηλά
στο φως και το κούνησε για να δει αν κουδουνίζει.
Μετά το ακούµπησε θλιµµένα κάτω.

— Πότε θ’ αρχίσουµε να τρώµε; Ε; Πότε; φώναξε
ο Ρω. Οι κόκκινοι ζελέδες είναι οι καλύτεροι. Και οι
κίτρινοι. Πότε θ’ αρχίσουµε να τρώµε;

— Σε λίγο, αγόρι µου, µη ρωτάς όµως. ∆εν είναι
ευγενικό.
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Ο Γουίνι κοίταζε το βά-
ζο µε το µέλι του. Είχε αρ-
χίσει να νυστάζει και να
αναρωτιέται αν ήταν ακό-
µη δικό του το βάζο, σε
ποιον θα ανήκε, αν δεν
ερχόταν ο Κρίστοφερ Ρό-
µπιν, κι αν µπορούσε να

εκπαιδεύσει κανείς τις µέ-
λισσες για να φτιάχνουν µέλι

κατευθείαν µέσα στα βάζα. Για-
τί τότε θα χτένιζαν τα µαλλιά

τους µε τις χτένες χωρίς να κολ-
λάνε. Αν βέβαια οι µέλισσες εί-
χαν µαλλιά. ∆ε θα ήταν καλύ-
τερα να άφηνε ένα άδειο βάζο

έξω από το σπίτι του για την περίπτωση αυτή; Κι αν
έκανε κι άλλη ζέστη; Κι αν εκείνος ήταν… Το κεφά-
λι του έγειρε κι έβγαλε ένα παράξενο γουργουρητό,
κάτι ανάµεσα σε γρύλισµα και ροχαλητό.

— Σας µίλησα ποτέ για το θείο µου, τον Ρόµπερτ;
ρώτησε η Κουκουβάγια, παρόλο που τους είχε µιλή-
σει περισσότερες από µία φορές, καµιά εκατοστή για
να λέµε την αλήθεια. 

— Καλύτερα να µην κουραστούµε. Όπου να ’ναι
έρχεται ο Κρίστοφερ Ρόµπιν, είπε η κυρία Κάγκου
για να την προλάβει.

— Σίγουρα έρχεται από πολύ µακριά, συµπλήρω-
σε το Γουρουνάκι.
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80
γδόντα τέσσερα χρό-

νια ύστερα από τις 

πρώτες περιπέτειες

που έζησε ο Γουίνι το αρκου-

δάκι, ο πολυαγαπημένος ή-

ρωας των παιδιών, ο Κρίστο-

φερ Ρόμπιν γυρίζει στο ∆ά-

σος των Γαλάζιων Ονείρων. 

Τα ζώα χαίρονται τόσο πολύ, 

που οργανώνουν διαγωνι-

σμούς, αγώνες, φεστιβάλ, μέ-

χρι κι ολόκληρη Ακαδημία. 

Ένα μαγευτικό βιβλίο,  

μια υπέροχη, 

διασκεδαστική 

συνέχεια σε ένα 

από τα κλασικά 

βιβλία της 

παιδικής 

λογοτεχνίας.
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