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Ρία Φελεκίδου 
εικόνες: Ναταλία Καπατσούλια

Φανταστείτε ένα βασίλειο . Και μετά  

φανταστείτε ένα παλάτι γεμάτο καθρέφτες.  

Έναν έχει ο βασιλιάς, έναν η βασίλισσα κι από  

έναν ο αυλάρχης, ο αρχιγραμματικός και καθεμιά  

από τις τέσσερις βασιλοπούλες. Και φανταστείτε  

πως οι καθρέφτες αυτοί δεν είναι από εκείνους  

που καθρεφτίζουν σιωπηλά, αλλά από τους άλλους  

που απαντούν στις ερωτήσεις φωναχτά. Ε, αν  

τα φανταστήκατε όλα αυτά, φτάσατε στο βασίλειο  

της ιστορίας μας και μόλις άρχισαν τα μπερδέματα. . .

Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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Yπήρχε κάποτε ένα βασίλειο διαφορετικό 

από αυτά που έχετε στο μυαλό σας. 

Ο βασιλιάς διάβαζε όλη τη μέρα κόμικς.

Η βασίλισσα ζωγράφιζε διαρκώς πελώ-

ρια, πολύχρωμα θαυμαστικά.

Ο αυλάρχης δεν έκανε τίποτα – ή σχε-

δόν τίποτα.

Ο αρχιγραμματικός όλη μέρα άλλαζε 

ρούχα και τη χωρίστρα του.

Οι τέσσερις βασιλοπούλες δε σταμα-

τούσαν να φροντίζουν τα νύχια τους και τα 

μαλλιά τους.

Μια μέρα παράξενη, που είχε ήλιο ενώ 

έβρεχε, ένας πλανόδιος έμπορος που που-

λούσε καθρέφτες, κι έμοιαζε περισσότερο 

μάγος και λιγότερο έμπορος, έφτασε στο 

παλάτι, με την πραμάτεια του σε ένα μεγά-

λο κάρο.



Ζήτησε να δει τον βασιλιά και τη βασί-

λισσα αμέσως. Τα μιλήσανε, τα συμφωνή-

σανε και από την επόμενη μέρα το βασιλι-

κό ζεύγος, οι βασιλοπούλες και οι αυλικοί 

είχαν από έναν καινούριο καθρέφτη.

Αχ, αυτοί οι καθρέφτες δεν ήταν καθό-

λου συνηθισμένοι! Μιλούσαν όταν τους 

ρωτούσες και έλεγαν πάντα όμορφα, κο-

λακευτικά λόγια, από αυτά που γλυκαίνουν 

τα αυτιά.
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«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες 

μου τα μαντάτα!» ρωτούσε ο βασιλιάς, κα-

θώς στεκόταν περήφανος μπροστά στον 

καθρέφτη του.

Και ο καθρέφτης απαντούσε:

«Βασιλιά μου, του κόσμου έχεις τα πρωτεία, 

σε όλα είσαι ο καλύτερος, σου αξίζουνε βραβεία. 

Οι υπήκοοί σου σ’ έχουν στην καρδιά τους, 

ξέρουν πως είναι τυχεροί μ’ εσένα βασιλιά τους».
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