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Η Τίνκερ Μπελ έπλεε χαρούµενη ανάµεσα στα

σύννεφα. Λίγο πιο πίσω ήταν οι φίλες της: η Ροζέτα,

η Νεραϊδόσκονη, η Ίριδα και η Φλώρα.

«Έι! Κοιτάξτε εκεί!» φώναξε η Νεραϊδόσκονη δεί-

χνοντας την Ενδοχώρα. Κάπου εκεί κάτω, κρυµµένο

από τα ανθρώπινα µάτια, ήταν το µέρος όπου οι νε-

ράιδες θα περνούσαν το καλοκαίρι.

Όσο πλησίαζαν, η Τινκ είχε τα µάτια ανοιχτά ψά-

χνοντας τον Τέρενς. Ο Τέρενς ήταν ο καλύτερός της

φίλος. Η µικρόσωµη νεράιδα έκανε µια βουτιά στον

αέρα για να σταθεί κοντά του κι εκείνος χαµογέλα-

σε τρυφερά. «Έι, Τινκ! Έτοιµη για το πρώτο σου κα-

λοκαίρι στην Ενδοχώρα;»

«Πανέτοιµη», απάντησε εκείνη. «Είναι πανέµορφα

εδώ πέρα. ∆εν µπορώ να το πιστέψω ότι θα µείνου-

µε όλο το καλοκαίρι».
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«Τι περιµένουµε, λοιπόν;» την πείραξε εκείνος.

«Παραβγαίνουµε;»

Η Τίνκερ Μπελ δε δίστασε στιγµή. Έκανε µια από-

τοµη βουτιά προς τον αγρό, ενώ ο Τέρενς έβαζε τα δυ-

νατά του για να την προφτάσει.

Ήταν η πρώτη φορά που η Τινκ θα έβλεπε την αλ-

λαγή της άνοιξης σε καλοκαίρι. Ευτυχώς, όµως, οι

φίλοι της το είχαν ξανακάνει πολλές φορές κι ήξε-

ραν καλά τη διαδικασία.

Η Ροζέτα, η νεράιδα των κήπων, αποµακρύνθηκε

από την οµάδα κι αιωρήθηκε κοντά σε µερικά λου-

λούδια. Ένα σµάρι µέλισσες ξεχύθηκαν µέσα από τα

δέντρα κι άρχισαν να τρωγοπίνουν το νέκταρ από

τα άνθη. Άφησαν απ’ έξω µια µικρούλα µέλισσα, που

δεν έβρισκε θέση. Η Ροζέτα την οδήγησε σε ένα ανοι-

χτό λουλούδι για να πιει το µερίδιό της.

Η Ίριδα, η νεράιδα του φωτός, πέταξε σε ένα ση-

µείο µε παχιά σκιά σε µια χαράδρα. Τα ηλιοτρόπια

έδειχναν θλιµµένα και µαραµένα. Η Ίριδα έστρεψε

µια ηλιαχτίδα έτσι ώστε το ζεστό φως της να πέσει

ίσια πάνω στα σκυφτά λουλούδια. Εκείνα σήκωσαν

αµέσως το κεφάλι και γύρισαν τα χρυσαφιά τους πρό-

σωπα προς τον ουρανό.

Η Φλώρα, η νεράιδα των ζώων, σφιχταγκάλιασε

ένα πουλάκι. Και η Νεραϊδόσκονη, η νεράιδα του νε-

ρού, πέρασε γοργά πλάι σε ένα ζευγάρι βατράχων
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που κάθονταν µε τους γυρίνους τους πάνω στον κορ-

µό ενός πεσµένου δέντρου στην όχθη ενός ρυακιού.

«Γεια σας, παιδιά!» φώναξε, πετώντας ξυστά πάνω

από το νερό. Οι γυρίνοι είδαν τη φίλη τους κι άρχι-

σαν να χοροπηδούν πίσω της.

Έξω σε ένα λιβάδι, η Βίντια, η πιο γοργή από τις

γοργόφτερες νεράιδες, δούλευε σκληρά. Η Τίνκερ

Μπελ την είδε να πετά πάνω από το έδαφος δηµιουρ-

γώντας ένα δυνατό άνεµο. Κάθε φυλλαράκι γρασίδι

ξύπνησε κι άρχισε να λικνίζεται χαρωπά στο πέρα-

σµά της.

Η Τίνκερ Μπελ δεν είχε ξανανιώσει ποτέ τόσο ευ-

τυχισµένη. Όταν είχε πρωτοφτάσει στο Νεραϊδόκο-

σµο, οι νεραϊδοµάστορες δεν επιτρεπόταν να πάνε

στην Ενδοχώρα. Μόνο οι νεράιδες της φύσης µπο-

ρούσαν να πάρουν µέρος στην αλλαγή των εποχών. 

Στην Τίνκερ Μπελ δεν άρεσε καθόλου εκείνος ο

κανόνας. Γι’ αυτό είχε βαλθεί να αποδείξει σε όλους

ότι οι νεραϊδοµάστορες ήταν εξίσου σηµαντικοί για

τη διαδικασία όσο και οι νεράιδες της φύσης.

Αποτέλεσµα: οι νεραϊδοµάστορες αποτελούσαν

τώρα πια µόνιµο τµήµα της οµάδας αλλαγής των

εποχών.

Αυτή η αλλαγή –από την άνοιξη στο καλοκαίρι–

συνεπαγόταν ένα τρίµηνο ταξίδι. Άρα οι νεραϊδοµά-

στορες δεν ήταν απλώς απαραίτητοι, ήταν θεµελιώ-
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δους σηµασίας. Αν οι νεράιδες επρόκειτο να περά-

σουν τρεις µήνες ζώντας και δουλεύοντας στην Εν-

δοχώρα, τότε ο εξοπλισµός ίσως χαλούσε, κάποια

εξαρτήµατα ίσως χρειάζονταν επιδιόρθωση και µπο-

ρεί να προέκυπταν προβλήµατα που θα χρειάζονταν

µαστορέµατα επιτόπου.

∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι η Τίνκερ Μπελ θα εί-

χε πολλή δουλειά αυτό το καλοκαίρι.

Τις τελευταίες δύο φορές που είχε αλλάξει η επο-

χή, η Τίνκερ Μπελ είχε µπλεχτεί σε κάθε είδους µπε-

λά. Και τις δύο φορές, όµως, είχε καταφέρει να ξε-

µπλέξει µε επιτυχία – µάλιστα είχε βγει λιγάκι και

από πάνω.

Είχε ορκιστεί ότι αυτή τη φορά τα πράγµατα θα

ήταν διαφορετικά.

∆ε θα γίνονταν λάθη.

∆ε θα είχαν αναποδιές.

Ούτε ατυχήµατα.

Θα έκανε τη δουλειά της χωρίς να προκαλέσει ού-

τε µια τοσοδούλα, τοσοδούτσικη ζηµιά.

Ούτε γρατζουνίτσα.
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Ο Τέρενς οδήγησε την Τινκ πάνω από την κορυφή

ενός λόφου προς ένα ψηλό δέντρο. «Να, εδώ είναι,

Τινκ. Η νεραϊδοκατασκήνωση». Στο έδαφος, µια νε-

ράιδα κουνούσε δυο φύλλα για να καθοδηγήσει την

προσγείωσή τους. Η Τινκ και ο Τέρενς προσγειώθη-

καν στο κέντρο ενός δακτυλίου από µανιτάρια.

Ένα σφύριγµα από κάπου ψηλά τούς προειδο-

ποίησε ότι κάτι µεγάλο πλησίαζε για προσγείωση.

Σήκωσαν το κεφάλι κι είδαν ένα πουλί που µετέφε-

ρε ένα µεγάλο κοφίνι. Αχά! Η Τίνκερ Μπελ χαµογέ-

λασε ικανοποιηµένη, περιµένοντας να παραλάβει το

φορτίο.

Το πουλί άρχισε να κατεβαίνει κάνοντας κύκλους

επιδέξια. Μόλις πάτησε στο έδαφος µε ασφάλεια, η

Τίνκερ Μπελ όρµησε µπροστά και άνοιξε το κοφίνι.

Από µέσα ξεπήδησε το Τυρί, το ποντίκι που έσερνε το
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κάρο της Τινκ κι ήταν ένας έµπιστος συνεργάτης της.

Το Τυρί χαιρόταν τόσο που έβλεπε την Τινκ όσο

χαιρόταν κι η Τινκ που έβλεπε το Τυρί. Ζούληξε τη

µαλακή, ροζ µυτούλα του στο µάγουλό της. Η Τινκ

τού ανταπέδωσε το φιλί αγκαλιάζοντάς τον. «Γεια

σου, Τυρί. Ήταν οµαλή η πτήση σου;»

Το Τυρί έσκουξε χαρούµενο κι έφυγε τρεχάτο. Ο

επόµενος που βγήκε από το κοφίνι ήταν ο Σπίθας,

η πυγολαµπίδα. Άρχισε να παραπατά παραζαλισµέ-

νος πάνω στο γρασίδι, µε το προσωπάκι του κατα-

πράσινο.

«Ω, Σπίθα!» έκανε η Τινκ µε φωνή γεµάτη συµπό-

νια. «Ζαλίστηκες µε την πτήση;»

Ο Σπίθας βόµβισε καταφατικά.

Η Τινκ ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο Σπίθας ήταν κα-

λά προτού συνεχίσει την εξερεύνηση µε τον Τέρενς.

Όταν είδε την πυγολαµπίδα να τρώει ένα φρούτο χα-

ρούµενη, κατάλαβε ότι µπορούσε πια να την αφήσει.

Η Τίνκερ Μπελ ήταν ενθουσιασµένη που βρισκό-

ταν στην Ενδοχώρα, µα ένιωθε και έκπληξη που δεν

έβλεπε κι άλλες νεράιδες τριγύρω. 

«Τινκ, η νεραϊδοκατασκήνωση δεν είναι αυτή

εδώ», της εξήγησε ο Τέρενς. Έπειτα πλησίασε ένα µε-

γάλο κοµµάτι µε χαµηλή βλάστηση κάτω από µια τε-

ράστια βελανιδιά. Ο Τέρενς τράβηξε ένα φύλλο σαν να

ήταν κουρτίνα και η Τινκ έµεινε µε το στόµα ανοιχτό.
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Όπου κι αν κοιτούσε έβλεπε να τριγυρνούν νε-

ράιδες.

«Τι ωραίο! Όλος ο Νεραϊδόκοσµος κάτω από ένα

δέντρο», πρόφερε µε θαυµασµό.

Ο Τέρενς κούνησε το κεφάλι περήφανος, απο-

λαµβάνοντας προφανώς το ρόλο του ξεναγού. «Το

καλοκαίρι είναι η εποχή όπου έχουµε την περισσό-

τερη δουλειά. Γι’ αυτό έχουµε την κατασκήνωση!

Από δω φεύγουµε κάθε πρωί και φέρνουµε το κα-

λοκαίρι».

Όσο διέσχιζαν την κατασκήνωση, ο Τέρενς µοίρα-

ζε σακουλάκια. «Έτοιµη για τη νεραϊδόσκονή σου;»

ρώτησε µια περαστική νεράιδα. Εκείνη κούνησε το κε-

φάλι κι ο Τέρενς τής έδωσε ένα σακουλάκι. «Ορίστε».

Η Τίνκερ Μπελ παρακολουθούσε έκπληκτη τη

γενναιοδωρία του Τέρενς στο µοίρασµα της πολύτι-

µης νεραϊδόσκονης. Πίσω στο Νεραϊδόκοσµο, όπου

ζούσαν, η κάθε νεράιδα έπαιρνε ένα φλιτζάνι σκό-

νη την ηµέρα. Ούτε κόκκο λιγότερο, µα ούτε κόκκο

περισσότερο.

Εδώ, όµως, ήταν φανερό ότι όσες νεράιδες ταξί-

δευαν µακριά από την κατασκήνωση ή έπρεπε να

µεταφέρουν πράγµατα έπαιρναν µεγαλύτερη µερίδα.

Ο Τέρενς και η Τινκ πέρασαν δίπλα από µια νε-

ράιδα των µελισσών που έβαφε τις ρίγες των εντόµων

χρησιµοποιώντας ένα µαραφέτι που στριφογύριζε.
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Οι µέλισσες είχαν µπει στη σειρά και προχωρούσαν

µε σβελτάδα στον ιµάντα βαψίµατος µελισσών.

«Πώς πάει ο µελισσογραµµωτής; Μήπως θέλει σφί-

ξιµο;» ρώτησε η Τινκ τη νεράιδα των µελισσών. Ανυ-

ποµονούσε να κάνει κι εκείνη κάτι.

Η νεράιδα των µελισσών κούνησε το κεφάλι.

«Ονειρεµένα, Τινκ. Ευχαριστώ».

Η Τινκ εντόπισε µια δυο νεράιδες των κήπων που

µετέφεραν βολβούς λουλουδιών σε ένα βαγόνι µε

πεντάλ που είχαν εφεύρει οι νεραϊδοµάστορες. Ένας

από τους βολβούς πήδηξε έξω από το βαγόνι κι

έτρεξε να το σκάσει.

Μια νεράιδα των κήπων έτρεξε ξοπίσω του. «Έι!

Έλα πίσω!» φώναξε γελώντας.

«Θέλεις να φτιάξω κάτι στο βαγόνι σου;» ρώτησε

η Τινκ.

«Όχι, ευχαριστώ», απάντησε η νεράιδα των κή-

πων. «∆ουλεύει µια χαρά».

Η Τίνκερ Μπελ κλότσησε το έδαφος και φύσηξε

τη φράντζα της εκνευρισµένη.

Ο Τέρενς έβαλε τα γέλια. «Τινκ, µόλις έφτασαν

όλοι», εξήγησε στη φίλη του. «Γι’ αυτό δεν έχει χα-

λάσει ακόµα τίποτα».

«Μα εγώ δε βλέπω την ώρα να αρχίσω το µαστό-

ρεµα».

«Μην ανησυχείς, Τινκ. Κάτι θα βρεις να επιδιορ-
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θώσεις». Έβαλε το χέρι στον ώµο της. «Εντάξει, φεύ-

γω. Πρέπει να πάω νεραϊδόσκονη και στις άλλες κα-

τασκηνώσεις. Αλλά θα τα ξαναπούµε σε δύο µέρες».

Έκανε να φύγει µα κοντοστάθηκε. «Α, παραλίγο να

το ξεχάσω! Ορίστε, Τινκ!» Της πέταξε ένα σακουλά-

κι νεραϊδόσκονη κι αποµακρύνθηκε πετώντας.

Η Τίνκερ Μπελ έπιασε το σακουλάκι και τον κοί-

ταξε να φεύγει. Άθελά της ευχήθηκε να µη χρειαζό-

ταν να φύγει έτσι βιαστικά ο Τέρενς. Μέσα σε εκείνο

το χαµό, ένιωθε λίγο σαστισµένη – δεν ήξερε από

πού να ξεκινήσει.

Πλησίασε στο σηµείο όπου η Φλώρα και τα άλλα

κορίτσια είχαν αρχίσει να κάνουν δουλειές. Κανέ-

νας δε φαινόταν να χρειάζεται βοήθεια. «Τέλος πά-

ντων», µουρµούρισε τελικά η Τινκ. «Αφού τίποτα δε

χρειάζεται επιδιόρθωση, θα πάω να ψάξω για Χαµέ-

να Πράγµατα». Κι έφυγε τρεχάτη.

Τα Χαµένα Πράγµατα ήταν αντικείµενα από τον

κόσµο των ανθρώπων. Λέγονταν έτσι γιατί οι νεράι-

δες τα έβρισκαν µόνο όταν οι άνθρωποι τα έχαναν.

Την Τίνκερ Μπελ τη συνάρπαζαν τα Χαµένα Πράγ-

µατα. Ήταν µυστηριώδη και αλλόκοτα. Και της έδι-

ναν πολλές καλές ιδέες.

Αν κι έπρεπε να παραδεχτεί ότι, καµιά φορά, µια

ιδέα που φαινόταν καλή στην ίδια, δε φαινόταν εξί-

σου καλή και στους άλλους.
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3

ΒΖΙΝΝΝ! Μια ριπή αέρα όρµησε προς την Τίνκερ

Μπελ κι αµέσως εµφανίστηκε η Βίντια, η πιο γοργή

από τις γοργόφτερες νεράιδες.

«Για στάσου, µικρή µαστόρισσα!» είπε η Βίντια µε

τη σαρκαστική φωνή της. «∆εν πιστεύω να πας κο-

ντά στο ανθρωπόσπιτο, εντάξει;»

Η Τίνκερ Μπελ τέντωσε τα αυτιά. «Υπάρχει ανθρω-

πόσπιτο;»

Η Ροζέτα έδωσε ένα φιλί στα πέταλα ενός κοιµι-

σµένου µπουµπουκιού κι εκείνο άνθισε γεµάτο ζωή.

«Έλα τώρα, Βίντια», έκανε. «Η Τίνκερ Μπελ το ξέρει

αυτό. Έτσι, Τίνκερ;»

Η Βίντια σήκωσε τα φρύδια. «Σίγουρα τη γνωρί-

ζεις την Τίνκερ Μπελ;» ρώτησε.

Η Ίριδα βίδωσε ένα «γλόµπο» από φως σε ένα

µπουµπούκι κι εκείνο άρχισε να αχνοφέγγει µε νέα
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ζωή. «Η Τίνκερ Μπελ ξέρει ότι πρέπει να µείνουµε

µακριά από τους ανθρώπους γιατί αλλιώς δε θα κα-

ταφέρουµε να κάνουµε τη δουλειά µας. Έτσι δεν εί-

ναι, Τινκ;» έκανε η Ίριδα.

«Εξαρτάται πώς το εννοείς», απάντησε η Τίνκερ

Μπελ. Προσπάθησε να βρει τρόπο να δώσει µια

υπόσχεση χωρίς στην πραγµατικότητα να υπόσχε-

ται τίποτα.

Της άρεσαν τα πράγµατα των ανθρώπων.

Η Βίντια σήκωσε τα χέρια απαυδισµένη. «Αυτό το

καλοκαίρι θα είναι µακρύ!» Την επόµενη στιγµή έγι-

νε µια θολή φιγούρα και πέταξε µακριά, τόσο γρή-

γορα όσο είχε έρθει.

«Κατσουφιάζει», σχολίασε η Νεραϊδόσκονη.

«Πάντα έτσι κατσουφιάζει η Βίντια», απάντησε η

Ίριδα.

«Όχι», συνέχισε η Νεραϊδόσκονη. «Ο καιρός. Μυ-

ρίζει βροχή».

«Μπορείς να µυρίσεις τον καιρό;»

«Ναι», αποκρίθηκε η Νεραϊδόσκονη. «Καµιά

φορά µυρίζει χαρούµενος. Καµιά φορά θυµωµέ-

νος. Κι αυτή τη στιγµή έχει κατσουφιάσει. Έρχεται

καταιγίδα».

Η Φλώρα έφτασε πεταρίζοντας για να βοηθήσει

τις νεράιδες που έβαφαν τα φτερά των πεταλούδων.

«Έλα, Νεραϊδόσκονη, µην κάνεις έτσι», διαφώνησε.
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«Ο ήλιος λάµπει και κάνει αρκετή ζέστη. Είναι υπέ-

ροχη µέρα σήµερα. Τίποτα δε…»

Μπιιιιιιιπ!

Ό,τι κι αν ετοιµαζόταν να πει η Φλώρα, πνίγηκε

από ένα δυνατό, διαπεραστικό ήχο.

Όλοι αναπήδησαν. Η Φλώρα τρόµαξε τόσο πολύ

ώστε της χύθηκε µπογιά πάνω στο λευκό φτερό µιας

πεταλούδας. Η µισοβαµµένη πεταλούδα πέταξε µα-

κριά, τροµαγµένη από το θόρυβο και την αντίδρα-

ση της Φλώρας.

«Οοοχ!» γκρίνιαξε εκνευρισµένη η Φλώρα.

Πριν προλάβει κανείς να πει λέξη ή να κάνει την

παραµικρή ερώτηση, µια νεράιδα-ανιχνευτής ήρθε

και στάθηκε πάνω από το κεφάλι τους φυσώντας ένα

κέρας. Ήταν το σήµα ότι πλησίαζαν άνθρωποι και

όλοι έπρεπε να κρυφτούν.

Μπροστά στα µάτια της Τινκ τα πάντα εξαφανί-

στηκαν στο λεπτό.Νεράιδες πήραν µαζί τα εργαλεία

τους και κρύφτηκαν πίσω από κλαδάκια, µπουµπού-

κια, φύλλα και λουλούδια.

Η Τίνκερ Μπελ όµως ήταν υπερβολικά περίεργη

για να αντισταθεί στον πειρασµό ήθελε να δει τι συ-

νέβαινε. Αντί να τρέξει να κρυφτεί λοιπόν έβγαλε το

κεφάλι µέσα από τα φύλλα και κάρφωσε τα µάτια

στο δρόµο, αποφασισµένη να µάθει ποιος ή τι έκα-

νε εκείνο το δυνατό ήχο που θύµιζε έκρηξη.
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Μπιιιιιιιιιιπ!

Η Τινκ γούρλωσε τα µάτια καθώς ο θόρυβος γι-

νόταν όλο και πιο δυνατός. Κάτι ερχόταν από τη γω-

νία. Ύστερα το πράγµα εµφανίστηκε ξαφνικά.
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4

Ο οδηγός ήταν άνδρας. ∆ίπλα του καθόταν ένα κο-

ριτσάκι.

Η Τίνκερ Μπελ υπολόγισε ότι η µικρή πρέπει να

ήταν περίπου οχτώ χρόνων. Το αυτοκίνητο δεν εί-

χε οροφή και η Τινκ µπόρεσε να ακούσει τη συζή-

τησή τους. 

«Πόσο χαίροµαι που ήρθαµε, πατέρα. Είναι όπως

το θυµάµαι», είπε το κοριτσάκι.

Ο άνδρας χαµογέλασε. «Ναι, Λίζι. Είναι το ίδιο µε

πέρυσι».

Η Τίνκερ Μπελ είχε µείνει κατάπληκτη µε το αυ-

τοκίνητο. Τι υπέροχο µαραφέτι! Αναρωτήθηκε ποια

δύναµη να το κινούσε.

Ο άνδρας βγήκε κι άνοιξε το πίσω µέρος του αυτο-

κινήτου. Το καπάκι σηκώθηκε µε φόρα, σαν να ήταν

ένα µπαούλο γεµάτο θησαυρούς. Η Τίνκερ Μπελ κοί-
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ταξε κάτω, περίεργη να δει τι βρισκόταν µέσα. ∆υ-

στυχώς, το µπαούλο δεν περιείχε χρυσά νοµίσµατα

ή κοσµήµατα. Είχε µόνο κάµποσα µεγάλα δερµάτι-

να κουτιά µε χερούλια.

«Μακάρι να ήταν καλοκαίρι όλο το χρόνο!» φώ-

ναξε το κοριτσάκι χαρούµενο. Πήδηξε από το αυτο-

κίνητο κι έτρεξε προς το σπίτι, κοντεύοντας να τσα-

λαπατήσει ένα γάτο µε δύστροπη όψη. «Γεια σου,

Ατακτούλη», είπε γελώντας.

Ο πατέρας της Λίζι πάλευε µε τις βαλίτσες, σέρνο-

ντάς τες προς το σπίτι.

Η Τίνκερ Μπελ σύντοµα ξέχασε τους ανθρώπους.

Εκείνο που ήθελε στ’ αλήθεια ήταν να κοιτάξει από

κοντά αυτό το απίθανο κατασκεύασµα.

Πλησίασε το αυτοκίνητο πετώντας και χώθηκε από

κάτω. Μεγαλοφυές! Η Τινκ είχε εντυπωσιαστεί.

Ήταν έτοιµη να κάνει βουτιά στα γεµάτα γράσο

σπλάχνα του και να ρίξει µια καλή µατιά, όταν ξε-

πρόβαλε µπροστά της η Βίντια. «Τίνκερ Μπελ! Τι δου-

λειά έχεις εσύ εδώ;»

«Βίντια!» στέναξε η Τίνκερ Μπελ. «Είναι φανταστι-

κό! Μια άµαξα που κινείται εντελώς µόνη της! Χωρίς

άλογα! ∆ε θα ’θελες να µάθεις πώς δουλεύει;»

«Όχι και πολύ».

«Κι εγώ το θέλω!» Η Τίνκερ Μπελ ήταν τόσο εν-

θουσιασµένη ώστε δεν άκουγε τη Βίντια. Πέταξε κά-
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τω από το αυτοκίνητο για να εξερευνήσει. «Ξέρεις

κάτι; Μάλλον αυτό εδώ δίνει την ενέργεια κίνησης.

Πες µου αν δεις να γίνεται κάτι!» Η Τινκ τράβηξε το

µοχλό που της είχε κινήσει την περιέργεια.

Πλατς!

Η Βίντια είχε γίνει µούσκεµα και δε χαιρόταν κα-

θόλου γι’ αυτό. Μα πριν προλάβει να βγάλει λέξη,

άκουσαν µια πόρτα να τρίζει. Η Λίζι και ο πατέρας της

έβγαιναν από το σπίτι και πλησίαζαν το αυτοκίνητο.

Η Τίνκερ Μπελ και η Βίντια πάγωσαν. Ήξεραν ότι

ο καλύτερος τρόπος για να µην τις δουν ήταν να µεί-

νουν απόλυτα ακίνητες. Για το ανθρώπινο µάτι, τα

φτερά και τα ρούχα τους δε θα ξεχώριζαν καθόλου

µέσα στη φύση.

«Πατέρα, πατέρα! Να πάρουµε το τσάι και τα κε-

κάκια και να τα φάµε εδώ στον κήπο; Θα είναι σαν

να κάνουµε ένα µικρό πικ νικ».

«∆εν µπορώ τώρα, Λίζι. Πρέπει να αδειάσω το

πορτ µπαγκάζ και να τακτοποιήσω».

Εκείνη τη στιγµή η Τινκ είδε έναν παλιό γνωστό

από τη νεραϊδοκατασκήνωση: την πεταλούδα, που

είχε τροµάξει από την κόρνα του αυτοκινήτου. Με τα

µισοβαµµένα φτερά της δεν έµοιαζε καθόλου µε τις

άλλες πεταλούδες.

Η πεταλούδα κάθισε στο δείκτη της Λίζι. «Πατέ-

ρα, κοίτα! Μια καταπληκτική πεταλούδα».
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Η Τίνκερ Μπελ έχει µεγάλη περιέργεια για τα
πράγµατα των ανθρώπων.



Η Βίντια θυµίζει στην Τινκ ότι οι νεράιδες
δεν πρέπει να πλησιάζουν τους ανθρώπους.



Ο άνδρας ανοιγόκλεισε τα µάτια έκπληκτος και

πλησίασε για να δει καλύτερα. «Απίστευτο! Είναι

πραγµατικά εξαιρετική».

«Είναι πανέµορφη!» σχολίασε η Λίζι. «Τι είδος πε-

ταλούδας είναι;»

«Αν κρίνω από την επιδερµική µεµβράνη, είναι

σαφώς µια Αpatura iris. Αλλά τα φτερά της έχουν

εντελώς διαφορετικό σχέδιο. Αυτό είναι πρακτικά

αδύνατο».

Η Λίζι χαµογέλασε. «Φαίνεται ότι έτσι αποφάσι-

σαν οι νεράιδες να τη βάψουν».

«Λίζι», γέλασε ο πατέρας της, «τις πεταλούδες δεν

τις βάφουν οι νεράιδες. Επειδή, όπως ξέρουµε, οι νε-

ράιδες δεν είναι αληθινές».

Η Τίνκερ Μπελ κράτησε την ανάσα της κατάπλη-

κτη. ∆εν είναι αληθινές; Χαζοµάρες!

Η Τίνκερ Μπελ παρακολούθησε τον άνδρα να

βγάζει από την τσέπη ένα µολύβι κι ένα σηµειωµα-

τάριο και να αρχίζει να ζωγραφίζει την πεταλούδα.

«Μα είναι λες και η µπογιά τής πιτσίλισε όλο το

φτερό», επέµεινε η µικρή.

«Έλα τώρα, αγάπη µου. Οι λογικοί άνθρωποι θεω-

ρούν ότι οι νεράιδες είναι… ανοησία».

Αυτό ήταν! Είχε έρθει η ώρα να δώσουν ένα µά-

θηµα σε εκείνο τον ξερόλα. Η Τινκ ετοιµάστηκε να

πετάξει γύρω από το κεφάλι του, ύστερα να κάνει
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