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Η Λύρια, η καλύτερη νεράιδα-παραµυθού στο Νε-

ραϊδόκοσµο, αιωρούνταν µπροστά σε µια περίτεχνη

ταπισερί. Αναζητούσε έµπνευση για ένα νέο ποίηµα,

ένα ποίηµα που θα απάγγελλε στη Φθινοπωρινή

Γιορτή.

Η ταπισερί απεικόνιζε τις νεράιδες της φύσης: τις

ξεχωριστές νεράιδες που έκαναν τις εποχές να αλ-

λάζουν τέσσερις φορές το χρόνο στην Ενδοχώρα. Η

Λύρια ήξερε ότι εκείνη τη στιγµή οι νεράιδες φρό-

ντιζαν να φτάσει το φθινόπωρο µε όλη την εξαίσια

δόξα του.

Τα λόγια άρχισαν να έρχονται στο µυαλό της κα-

θώς κοιτούσε τη θαυµαστή ταπισερί. Άρχισε να τα
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απαγγέλλει ήσυχα, ενώ η µατιά της πλανιόταν στα

εκθαµβωτικά χρώµατα του φθινοπώρου.

Οι αλλαγές των εποχών

θαύµατα είναι που περνούν.

Για αιώνες τη µαγεία

οι νεράιδες διασκορπούν.

Μα της φύσης τα ωραία µάγια

το φθινόπωρο θα ’ρθουν.

Σαν φτάσει η ώρα της σοδειάς

µυστήρια θα αποκαλυφθούν.

Φέτος το γαλαζόχρωµο φεγγάρι

θα λάµψει πριν απ’ τη βροχή.

Κι ίσως οι αχτίδες του το δρόµο να φωτίσουν

γι’ αυτό που έχει χαθεί.

Η Λύρια έκλεισε τα µάτια και φαντάστηκε τι συ-

νέβαινε εκείνη τη στιγµή στην Ενδοχώρα. Φαντά-

στηκε τις οµάδες των γοργόφτερων νεράιδων που

γλιστρούσαν πάνω από τα δέντρα, αφήνοντας πίσω

τους µια ουρά από νεραϊδόσκονη. Ως διά µαγείας,

στο πέρασµά τους τα πράσινα φύλλα γίνονταν κί-

τρινα, πορτοκαλιά και κόκκινα.

Σε ένα παρτέρι µε ηλιοτρόπια, νεράιδες των κή-

πων έκοβαν τα µαραµένα πέταλα από τους µίσχους.

Πουλιά που περίµεναν κρατώντας πλεχτά καλάθια
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έτρεχαν να πιάσουν τους ηλιόσπορους που έπε-

φταν. Οι νεράιδες θα τους µετέφεραν πίσω στο Νε-

ραϊδόκοσµο για να τους αποθηκεύσουν µέχρι την

άνοιξη, όταν θα άλλαζαν ξανά τις εποχές.

Η Βίντια, η πιο γοργή από όλες τις γοργόφτερες

νεράιδες, στριφογύριζε στα δάση δηµιουργώντας

στροβίλους που έκαναν τα φύλλα να πέφτουν από

τα δέντρα πλέοντας στον αέρα.

Η Μπεκ, µια νεράιδα των ζώων, έτρεχε σε δέντρα

και σπηλιές για να σκεπάσει τα ζώα που έπεφταν σε

χειµερία νάρκη για το µακρύ τους ύπνο, αφού είχε

φροντίσει να δώσει στο καθένα από ένα µεγάλο,

θρεπτικό γεύµα.

Η Φλώρα, άλλη µια νεράιδα των ζώων, είχε ανα-

λάβει τα αποδηµητικά πλάσµατα. Οδηγούσε ένα κο-

πάδι χήνες σε ένα µακρύ διάδροµο απογείωσης.

Τους έκανε σήµα να απογειωθούν κι ύστερα έσκυ-

βε πάνω στην ώρα για να µην παρασυρθεί από το

κοπάδι που έφευγε στο µυτερό σχηµατισµό του.

Μακάρι να µπορούσαν οι άνθρωποι να δουν πό-

ση δουλειά είχαν οι νεράιδες! Μα δεν το έβλεπαν.

Κι ούτε θα το έβλεπαν ποτέ. Το µόνο που θα κατα-

λάβαιναν ήταν ότι µια µέρα, ως εκ θαύµατος και

φαινοµενικά µέσα σε µία νύχτα, είχε φτάσει το φθι-

νόπωρο.

Ως τότε, όµως, οι νεράιδες που είχαν δουλέψει τό-

7

© 2011 Disney Enterprises, Inc. / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2011



σο σκληρά για να το κάνουν πραγµατικότητα θα εί-

χαν φύγει τρεχάτες για το ∆εύτερο Άστρο ∆εξιά, προ-

κειµένου να γυρίσουν στο σπίτι, στο Νεραϊδόκοσµο,

για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση του έργου τους

στη Φθινοπωρινή Γιορτή.

Πίσω στο Νεραϊδόκοσµο ο φύλακας νεραϊδόσκο-

νης, ο Τέρενς, έτρεχε στην Αποθήκη της Νεραϊδό-

σκονης όσο πιο γρήγορα µπορούσε. Είχε να κάνει

τόσα πράγµατα! Ήταν τόσο πολλές οι νεράιδες και

οι προµήθειες που έπρεπε να µεταφερθούν προς

και από την Ενδοχώρα, ώστε φαινόταν πως κι ο

ίδιος έτρεχε διαρκώς από τη µία παράδοση στην

επόµενη.

Η νεραϊδόσκονη κρατούσε τους πάντες και τα πά-

ντα στον αέρα. Γι’ αυτό, όταν έπρεπε να αλλάξει µια

εποχή, οι φύλακες της νεραϊδόσκονης δούλευαν µέ-

ρα και νύχτα. Και τηρούσαν τους κανόνες µε αυ-

στηρότητα: µία κούπα για κάθε νεράιδα την ηµέρα.

Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Ο κάθε κόκκος

ήταν πολύτιµος.

Ο Τέρενς µπήκε πετώντας στην πολυάσχολη απο-
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θήκη όπου ετοίµαζαν τη σκόνη για παράδοση. Προ-

σγειώθηκε δίπλα στο φίλο του,τον Στόουν, που στε-

κόταν στην παραγωγή. «Καληµέρα, Στόουν».

«Γεια σου, Τέρενς», απάντησε ο Στόουν,χαρούµε-

νος που έβλεπε το φίλο του.

Οι δύο φίλοι άρχισαν να πετούν τα σακουλάκια

µε τη σκόνη ο ένας στον άλλο, προτού τα αφήσουν

µε προσοχή πάνω στον ιµάντα.

Μα πριν προλάβουν να ξαναρχίσουν το παιχνίδι,

µπήκε φουριόζος ο Φέρι Γκάρι, φωνάζοντας διατα-

γές. «Εµπρός! Άντε, λοιπόν, κουνηθείτε όλοι! Οι νε-

ράιδες δεν µπορούν να πετάξουν στην Ενδοχώρα

χωρίς νεραϊδόσκονη. Τέρενς! Παρέδωσες τη νεραϊ-

δόσκονη στους ανιχνευτές;»

«Ναι», απάντησε ο Τέρενς. «Κι αυτή που ήταν για

σήµερα, µα και την αυριανή».

«Θυµήσου», συνέχισε ο Φέρι Γκάρι, «µία κούπα

ο καθένας. Όχι περισσότερο, όχι λιγότερο».

Ο Τέρενς κούνησε το κεφάλι. «Ξέρω, Φέρι Γκάρι».

Στην άλλη άκρη της αποθήκης ο χρονοµέτρης

τράβηξε ένα µοχλό που έστειλε µια κοιµισµένη µέ-

λισσα σε ένα λουλουδοµεγάφωνο. Το ξαφνιασµένο

έντοµο ξύπνησε µε ένα δυνατό ΒΖΖΖ, δίνοντας το

σήµα ότι η βάρδια είχε τελειώσει.

Ο Τέρενς ετοιµάστηκε να φύγει.

«Για πού µε το καλό;» ρώτησε ο Φέρι Γκάρι χα-
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µογελώντας πονηρά στον Μπολτ και τον Φλιντ, άλ-

λους δυο φύλακες νεραϊδόσκονης.

«Έχω κάτι δουλειές και… διάφορα», απάντησε

αόριστα ο Τέρενς.

Ο Μπολτ έκλεισε µε σηµασία το µάτι στον Φλιντ.

«Ωωω… δουλειές!»

«Και διάφορα», πρόσθεσε ο Φλιντ.

Ο Τέρενς ήξερε ότι τον πείραζαν για τη φίλη του,

την Τίνκερ Μπελ. Καµιά φορά, όµως, ήταν καλύτερα

να κάνει το χαζό. «Παιδιά, γιατί έχετε αυτό το υφάκι;»

Ο Φλιντ και ο Μπολτ χαµογέλασαν πλατιά και

απάντησαν µε µια φωνή: «Μπα, τίποτα!»

«Πες χαιρετίσµατα στην Τίνκερ Μπελ», σφύριξε

χαµογελώντας ο Φέρι Γκάρι.

Ο Τέρενς έφυγε πετώντας, αποφασισµένος να

αγνοήσει τα πειράγµατά τους και να κάνει µια αξιο-

πρεπή έξοδο. ∆υστυχώς –ΜΠΑΝΓΚ!– έπεσε πάνω σε

ένα ράφι γεµάτο κατσαρολικά.

Οι άλλοι φύλακες ξέσπασαν σε γέλια τη στιγµή

που ο Τέρενς πρόβαλε µέσα από το χαµό µε ένα φαρ-

δύ λάστιχο γύρω από το λαιµό. Ακόµα και ο ίδιος

δεν µπορούσε να πάψει να γελά. Έβγαλε το λάστιχο.

«Σας πειράζει να το πάρω αυτό;»

Ο Φέρι Γκάρι χαµογέλασε πλατιά. «Καθόλου».

«Ευχαριστώ. Τα λέµε αύριο». Ο Τέρενς απογειώ-

θηκε και το έβαλε για το Ρέµα του Νεραϊδόκοσµου,
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όπου η Τίνκερ Μπελ είχε αρχίσει την κατασκευή

µιας καινούριας βάρκας.

Η Τίνκερ Μπελ ήταν καταπληκτική. Είχε φαντασία,

ήταν πεισµατάρα^ καµιά φορά ήταν απλώς θεότρελη.

∆εν είναι πάντα εύκολο να είσαι κοντά στην Τίνκερ

Μπελ, σκέφτηκε ο Τέρενς χαµογελώντας, µα είναι πά-

ντα ενδιαφέρον. Γιατί µε την Τίνκερ Μπελ, κανένας δεν

ήξερε ποτέ τι θα συνέβαινε.

11

© 2011 Disney Enterprises, Inc. / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2011



2

Τα σχέδια της Τίνκερ Μπελ ήταν τόσο συναρπα-

στικά που οι φίλοι της ήθελαν πάντα να βοηθούν,

είτε εκείνη το χρειαζόταν, είτε όχι. Σήµερα που κα-

τασκεύαζε τη βάρκα της, η Τινκ είχε δύο βοηθούς:

το Τυρί, ένα ποντίκι που τη βοηθούσε πολύ, και τον

Φλάτερ, ένα πουλί που δεν τη βοηθούσε και τόσο.

Ο Φλάτερ είχε καλές προθέσεις, απλώς το σφυρί

τού έπεφτε διαρκώς κάπου κοντά στο κεφάλι της

Τίνκερ Μπελ.

Η βάρκα, φτιαγµένη από µια αδειασµένη κολο-

κύθα, έστεκε πάνω σε µια ράµπα. Η Τινκ γλίστρησε

σβέλτα κάτω από τη βάρκα για να ελέγξει το µηχα-

νισµό της ρόδας που θα την κουνούσε.
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«Εντάξει. ∆οκίµασέ το τώρα, Τυρί».

Το Τυρί άρχισε να κάνει πετάλι και η ρόδα άρχι-

σε να στρίβει.

«Ναι, αυτό είναι! Συνέχισε!»

«Ειδική αποστολή για την Τίνκερ Μπελ», ακού-

στηκε µια γνώριµη φωνή.

Η Τινκ ξεπρόβαλε κάτω από τη βάρκα. Ήταν ο Τέ-

ρενς.

«Ποιος κολλητός σου φέρνει Χαµένα Πράγµατα;»

ρώτησε εκείνος.

«Η Ίριδα;» απάντησε αµέσως η Τινκ.

«Όχι. Κάποιος άλλος».

Η Τινκ έγειρε το κεφάλι κι έκανε πως σκέφτεται

συγκεντρωµένη. «Η Φλώρα;»

«Εγώ!» απάντησε ο Τέρενς κατσουφιάζοντας.

Η Τινκ γέλασε για να καταλάβει ο Τέρενς ότι τον

πείραζε. «Σε πειράζω!» Έδειξε τη βάρκα της. «Λοιπόν,

πώς σου φαίνεται το Πλοίο Εξπρές Νεραϊδόσκονη;»

«Ωραίο! Τα παιδιά κάτω στην αποθήκη θα ξετρε-

λαθούν µ’ αυτό! Είναι βέβαιο ότι θα µας βοηθήσει

πολύ στις παραδόσεις».

«Αυτό είναι λαστιχο-τέτοιο;» ενδιαφέρθηκε η Τινκ

δείχνοντας το λάστιχο που κρατούσε ο Τέρενς.

Εκείνος της το έδωσε. «Σκέφτηκα ότι θα το χρεια-

στείς στη µηχανή».

Η Τίνκερ Μπελ πήρε το λάστιχο και άρχισε να το
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τεντώνει… να το τεντώνει… να το τεντώνει ώσπου

–ΣΝΑΠ!– πήρε ξανά το αρχικό του σχήµα κι έδεσε

φιόγκο την Τινκ.

Η Τινκ εντυπωσιάστηκε από τη δύναµη και την

ταχύτητα. «Νοµίζω ότι αυτό θα είναι τέλειο».

Η Τινκ και ο Τέρενς τύλιξαν το λάστιχο όσο πιο

σφιχτά µπορούσαν γύρω από τη ρόδα της βάρκας.

Ο Φλάτερ και µια µέλισσα έφεραν ένα συνδετήρα

από κλαδάκι για να τη στερεώσουν.

Η Τινκ πήδησε στη βάρκα και πήρε το τιµόνι.

«Εντάξει, Τυρί! Ώρα να σαλπάρουµε».

Το Τυρί άφησε το φρένο και η βάρκα γλίστρησε

απαλά στο νερό.

«Επιπλέει!» φώναξε χαρούµενη η Τινκ.

Το Τυρί, ο Φλάτερ και η µέλισσα απάντησαν µε

τιτιβίσµατα, βόµβους και ζητωκραυγές. Ο Τέρενς

έφτιαξε γρήγορα ένα κανό από ένα φύλλο κι έφτα-

σε την Τινκ τραβώντας κουπί. «Έτοιµη για την επί-

σηµη δοκιµή; Μη φοβάσαι, θα είµαι συνέχεια δί-

πλα σου».

Η Τίνκερ Μπελ κούνησε το κεφάλι. «Όλα έτοιµα»,

απάντησε πρόθυµα.

«Τότε φύγαµε», πρόφερε ο Τέρενς.

Η Τινκ τράβηξε το σχοινί κι η βάρκα έφυγε µε ορ-

µή, σηκώνοντας ένα τεράστιο κύµα που έλουσε τον

Τέρενς και το φυλλοκανό του. Ο Τέρενς κατάπιε µια
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γουλιά νερό κι άρχισε να φτύνει, καθώς η βάρκα

του άρχισε να γεµίζει νερό.

Η Τινκ έλπιζε να κατάφερνε ο Τέρενς να µείνει

στην επιφάνεια αρκετά ώστε να δει τι αριστούργηµα

της µηχανικής ήταν η βάρκα της. Ήταν πλήρως εξο-

πλισµένη κι είχε ένα σωρό επιλογές. «Και τώρα, η

υδροκίνηση!» φώναξε.

Η Τινκ τράβηξε άλλον ένα µοχλό που ήταν φτιαγ-

µένος από ένα κλαδάκι.

ΦΛΟΥΠ! ΦΛΟΥΠ!

Φτερά από φλοιό δέντρου ξετυλίχτηκαν στις δυο

πλευρές της βάρκας και δυο σκι ξεπετάχτηκαν από

το κάτω µέρος.

Η Τινκ χαλάρωσε το λάστιχο και η ρόδα της βάρ-

κας άρχισε να στροβιλίζεται σαν ανεµιστήρας. Το

κολοκυθοσκάφος της έτρεχε περισσότερο από όσο

είχε φανταστεί ότι ήταν δυνατόν.

Ίσως έτρεχε λιγάκι υπερβολικά.

Ένα έντοµο πλησίασε πετώντας το πρόσωπο της

Τινκ. Έσκυψε και το απέφυγε πάνω στην ώρα. Το

έντοµο την προσπέρασε, µα όταν η Τινκ στράφηκε

προς τα πίσω, το είδε να πετά ίσια στο στόµα του Τέ-

ρενς. Εκείνος φώναξε κι έφτυσε το έντοµο.

Η Τινκ ξαναγύρισε γρήγορα το κεφάλι και γούρ-

λωσε τα µάτια. Αχ, όχι! Η βάρκα πλησίαζε την άλλη

όχθη του ποταµού!
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ΚΡΑΚ! ΚΡΑΚ!

Τα σκι ξεκόλλησαν καθώς η κολοκύθα κόντεψε

να ανατραπεί στην όχθη και πήρε κι άλλη ταχύτητα.

«Οοοοοοχ!» φώναξε η Τινκ.

Μα η βάρκα προχωρούσε… και προχωρούσε,

πηγαίνοντας ίσια προς ένα δέντρο!

Η Τίνκερ Μπελ έκλεισε τα µάτια και ετοιµάστηκε

για την πρόσκρουση.

Αντί να πέσει πάνω στο δέντρο, όµως, η βάρκα συ-

νέχισε να κινείται και να ανεβαίνει βουίζοντας τον

κορµό, ώσπου, αργά αλλά σταθερά, άρχισε να µου -

γκρίζει και σταµάτησε στα τελευταία κλαδιά.

Η Τινκ άνοιξε τα µάτια της. ∆εν το πίστευε. Ήταν

φανταστικό! Καταπληκτικό! Θαύµα! Όχι µόνο ήταν

ζωντανή, αλλά και η βάρκα ήταν άθικτη. Με λίγο µα-

στόρεµα και λίγη επιδιόρθωση, όλα θα ήταν εντάξει.

Ή µάλλον… όλα θα µπορούσαν να είναι εντάξει αν

δεν υπήρχε η αναθεµατισµένη δύναµη της βαρύτητας.

ΚΡΙΙΙΚ!

Το βάρος της βάρκας ήταν υπερβολικό για τα λε-

πτά κλαδιά πάνω στα οποία είχε κουρνιάσει.

Οχ!

Το τελευταίο πράγµα που είδε η Τινκ ήταν η έκ-

πληκτη µατιά ενός τρυποκάρυδου µε κόκκινο λο-

φίο τη στιγµή που πέρασε πλάι του κατρακυλώντας.

«Αααααα!» τσίριξε.
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Ο Τέρενς είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή. Άρχι-

σε να κωπηλατεί το φυλλοκανό του ως την άλλη

άκρη του ποταµού, πήδηξε έξω και έτρεξε στο δέντρο

στο οποίο είχε πέσει η Τινκ. «Τινκ; Τινκ!» φώναξε.

Τη βρήκε σωριασµένη στο έδαφος, ανάµεσα σε

σπασµένα κοµµάτια κολοκύθας, τη ρόδα της βάρ-

κας που είχε γίνει θρύψαλα και κάµποσα σκόρπια

κλαδάκια.

«Καλά είσαι;» Τη βοήθησε προσεκτικά να ση-

κωθεί.

«Ναι, ευχαριστώ», απάντησε εκείνη καθώς πάλευε

να σταθεί στα πόδια της. «Μόνο που τώρα οι φίλοι

σου θα πρέπει να περιµένουν λίγο καιρό ακόµα».

Η Τινκ ακουγόταν πολύ ήρεµη και επαγγελµατίας.

Ο Τέρενς ανακουφίστηκε. Ήξερε ότι συχνά δυσκο-

λευόταν να συγκρατήσει τα νεύρα της.

Κοίταξε προσεκτικά τα αποµεινάρια της βάρκας.

«Εντυπωσιάστηκα. Συνήθως όταν κάποια εφεύρεσή

σου δεν πετυχαίνει, φρικάρεις! Οµολογώ ότι τώρα

το χειρίστηκες µε πολλή ψυχραιµία».

Εκείνη τη στιγµή ο Τέρενς γύρισε και είδε ότι η

Τινκ είχε αρχίσει να φρικάρει. Χοροπηδούσε εξορ-
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γισµένη, κάνοντας θυµωµένες γκριµάτσες και κλο-

τσώντας τα πόδια πίσω από την πλάτη του.

Ο Τέρενς αναστέναξε. «Βιάστηκα».

«Μα να πέσω πάνω σε δέντρο;» εξερράγη η Τίν-

κερ Μπελ, µην µπορώντας να συγκρατηθεί άλλο.

«Τα νεύρα µου! Το έκανα για να σας βοηθήσω, Τέ-

ρενς. Έπρεπε να δουλέψει».

Η Τίνκερ Μπελ κάθισε στο έδαφος και σταύρωσε

τα χέρια κατσουφιάζοντας.

Ο Τέρενς κάθισε µε την πλάτη στη δική της. Κα-

θόλου δεν του άρεσε όταν η Τινκ στενοχωριόταν.

«Έλα τώρα. Κοίτα, θέλει λίγο µαστόρεµα µόνο. Για

να δούµε… ποιον ξέρω που είναι καλός µάστο-

ρας; Ο Μποµπλ! Είναι καλός µάστορας. Η Φέρι Μέ-

ρι! Εκείνη έχει µεγάλη πείρα. Ή… τι λες για τον

Κλανκ;»

Η αίσθηση του χιούµορ της Τίνκερ Μπελ ξύπνη-

σε κι έβαλε τα γέλια.

Πριν προλάβουν να πουν λέξη, ο ήχος µιας κα-

λαµένιας πίπιζας έσκισε τον αέρα. Μόνο ένα είδος

νεράιδας χρησιµοποιούσε τέτοια πίπιζα. Οι νεράι-

δες-κήρυκες ήταν οι βοηθοί της Βασίλισσας Κλάριον.

Εµφανίζονταν µόνο όταν ήταν επείγουσα ανάγκη να

µιλήσει η Βασίλισσα µε κάποιον. Ταραγµένοι, η Τινκ

και ο Τέρενς σήκωσαν το κεφάλι και είδαν την επι-

κεφαλής νεράιδα-κήρυκα της Βασίλισσας Κλάριον,
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τη Βιόλα, να πλησιάζει µε µεγάλη ταχύτητα. Θύµιζε

νεράιδα σε αποστολή. 

«Οχ», είπε ο Τέρενς. «Κάτι έκανες πάλι». Κοίταξε

την Τινκ.

«Όχι, δεν έκανα τίποτα εγώ», επέµεινε εκείνη.

«Τουλάχιστον σήµερα».

«Μήπως είναι για τις βροµούσες;» ρώτησε µαλα-

κά ο Τέρενς.

Η Τίνκερ Μπελ δάγκωσε τα χείλη. «Ω, όχι!»

Η Βιόλα πλησίασε το έδαφος. «Τίνκερ Μπελ», ανα-

κοίνωσε. «Η Βασίλισσα Κλάριον περιµένει».

Η έκφραση στο πρόσωπο της Τίνκερ Μπελ φανέ-

ρωνε αψηφισιά, φόβο και τύψεις µαζί. Ο Τέρενς έλπι-

ζε ότι, σε όποιο µπελά κι αν είχε µπει αυτή τη φορά,

δε θα ήταν πολύ σοβαρός. Μα ό,τι κι αν συνέβαινε,

θα ήταν εκεί για την Τινκ. Γι’ αυτό είναι οι φίλοι.
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Οι κάτοικοι του Νεραϊδόκοσµου ετοιµάζονται
να φέρουν το φθινόπωρο στην Eνδοχώρα.

Η Ίριδα αλλάζει το χρώµα των φύλλων.



Η Φλώρα βοηθά ένα πουλάκι να προσγειωθεί
µε ασφάλεια.

Η Νεραϊδόσκονη και η Φέρι Μέρι ετοιµάζονται
για τη Φθινοπωρινή Γιορτή.



3

Πρόκειται για µια µεγάλη παρεξήγηση. Σίγουρα η

Βασίλισσα θα θέλει να µε δει για κάτι εντελώς άσχε-

το», φλυαρούσε νευρικά η Τίνκερ Μπελ ακολου-

θώντας τη Βιόλα στο ∆έντρο της Νεραϊδόσκονης.

Η Βιόλα την έκανε να σωπάσει µε ένα αυταρχικό

σφύριγµα της πίπιζας κι έδειξε το σηµείο όπου έπρε-

πε να περιµένει. Έριξε στην Τίνκερ Μπελ µια τελευ-

ταία αυστηρή µατιά και ανέβηκε πετώντας τον κού-

φιο κορµό του δέντρου, για να ανακοινώσει στη Βα-

σίλισσα την παρουσία της.

Μόλις έχασε τη Βιόλα από τα µάτια της, η Τίνκερ

Μπελ χώθηκε στον κορµό και πάσχισε να ακούσει

τι λεγόταν στα διαµερίσµατα της Βασίλισσας.
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