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Η Νεφέλη είχε μάθει να ταξιδεύει από μικρή. Η Νεφέλη ήξερε να ταξιδεύει μέ-
σα στα όνειρά της. Κι έβλεπε όνειρα πολλά. Περνούσε καλά σε όλα τα όνειρά της.

Έφτανε μόνο να κλείσει τα μάτια της η Νεφέλη για να μπορέσει να ονειρευ-
τεί και να μεταφερθεί στη Χώρα του Ποτέ, στο Νησί του Παντός, στην Πολιτεία
του Πράσινου και του Κίτρινου Ήλιου, στον πλανήτη του Κόκκινου Παπαγά-
λου, στο ποτάμι του Ροζ Ελέφαντα, στο δάσος της Ντόροθυ Σνοτ, στη λίμνη του
Κίτρινου Κύκνου, στην έρημο της Πορτοκαλιάς Καμήλας, στη στέπα της Γα-
λάζιας Αρκούδας, στον πλανήτη του Εξωγήινου που μιλά
με εικόνες, στο φεγγάρι με τα Ασημένια Ζαχαρω-
τά, στην πλατεία με τους πολύχρωμους Φτε-
ρωτούς Κλόουν, στη σοφίτα της Άσπρης
Νεράιδας, στον Πύργο του Κόμη της

Σοκολάτας, στο σπιτάκι στο δάσος όπου μιλούν με ανθρώπινη φωνή τα που-
λιά, στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη με το φίλο της τον κυρ Παντογνώστη, στην
Πολιτεία του Νερού με τον καπετάν Φουρτούνα, στο Μουσείο της Γνώσης με
την κυρία Ξερόλα, στο πειρατικό του Κάπτεν Χουκ.
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Το δωμάτιό της είναι ένα δωμάτιο που περπατά. Αλλά και ποιος θα την πι-
στέψει; Αποφάσισε να μην το αποκαλύψει σε κανέναν. Θα το δουν μόνοι τους,
σκέφτηκε. Αλλά τα μάτια των μεγάλων συνήθισαν και πια δε βλέπουν πολλά.

Και όσο για τα μυστικά, παύουν να υπάρχουν έτσι και αρχίσεις να τα λες
στον καθένα.
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