
 

 

 

 

 

 

Αυτή η ιστορία ξεκινάει σε ένα μικρό νησί  του ωκεανού , λίγο καιρό μετά το πέταγμα των 

πεταλούδων. Μια ωραία ημέρα του καλοκαιριού ο Μπριμίρ περπατούσε κατά μήκος της 

ακτής μαζεύοντας κοχύλια. Που και που έβρισκε καμιά πλατιά  πετρούλα και έκανε με 

αυτήν ψαράκια στην επιφάνεια της θάλασσας. Προχωρούσε αργά ανοίγοντας δρόμο μέσα 

από τους πιγκουίνους  που είχαν βγει στην ακτή για να κλοτσήσουν τα αυγά τους, και 

προσέχοντας να μην πατήσει κανένα. Αν μάλιστα κοιτούσες από μακριά, θα έβλεπες μόνο 

το ξανθό του κεφάλι να προβάλλει μέσα από το πλήθος των πιγκουίνων . 

    Ο Μπριμίρ πήγαινε στην φίλη του την Χίλντα με σκοπό να της δείξει μία πολύ όμορφη 

πέτρα που είχε βρει στους πρόποδες του βουνού. Η κοιλιά του γουργούριζε , γιατί , μέσα 

στην βιασύνη του να φτάσει μία  ώρα αρχύτερα στη Χίλντα, είχε ξεχάσει να φάει. Τα αυγά 

που κλωσούσαν οι πιγκουίνοι του φαίνονταν πολύ νόστιμα και σχεδόν του έτρεχαν τα 

σάλια όταν τα φανταζόταν τηγανιτά με πατάτες, αλλά οι πιγκουίνοι κατάλαβαν τις σκέψεις 

του και άρχισαν να τον κοιτάζουν με άγριο βλέμμα. Αυτό ανάγκασε τον Μπριμίρ να ξεχάσει 

τις λιχούδικες σκέψεις του. 

    Η αλήθεια είναι πως το ξανασκέφτηκε. Αλλά αποφάσισε πως δεν άξιζε τον κόπο να 

διακινδυνεύσει τόσο πολύ, γιατί οι πιγκουίνοι ήταν χιλιάδες και αυτός μόνο ένας. Και 

μπορεί να μην φοβόταν πως θα τον έπιαναν αν έβαζε μια τρεχάλα, αλλά δεν μπορούσε να 

αγνοήσει το ράμφος τους , που όταν σε τσιμπούσε , σου κοβόταν η αναπνοή από τον πόνο.                                                                                                              

Κάποια στιγμή ο Μπριμίρ διέκρινε την Χίλντα, που έσερνε πίσω της , ένα μεγάλο και βαρύ, 

όπως φαινόταν σάκο. Έτρεξε να την προλάβει. 

<<Γεια σου>> της είπε. <<Τι έχεις μέσα στον σάκο;>> 

<<Μια φώκια>> . 

<<Φώκια;>> 

<<Ναι, μια φώκια μαζί με πορτοκάλια και δυο κουνέλια>>. 

<<Μιαμ , μιαμ!Μόνη σου την έπιασες την φώκια; >> 

<<Ναι αλλά δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Ήταν μικρή και με μία ροπαλιά έπεσε κάτω>> είπε 

η Χίλντα χτυπώντας απαλά το κεφάλι του Μπριμίρ. 

<<Θέλεις να σε βοηθήσω να σύρεις τον σάκο?>> 

<<Ναι, σε παρακαλώ>>. 

Τα δυο παιδιά συνέχισαν το δρόμο με αργό βηματισμό σέρνοντας πίσω τους το σάκο , που 

έσβηνε τα      


