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Σε μία μικρή συνοικία του Παρισιού, ζούσε ένα 

δυνατό παλληκάρι, ο Γούλβερι. Είχε πράσινα μάτια. 

Άλλοτε ήταν χαμογελαστός και άλλοτε σοβαρός. Ήταν 

δυνατός, είχε μεγάλα μπράτσα, κόκκινα μαλλιά και 

φόραγε πάντα μία μπέρτα που είχε στην πλάτη του το 

μονόγραμμά του. Στη συνοικία αυτή τα σπίτια ήταν 

χαμηλά, ερημωμένα, με πόρτες και παράθυρα 

χαλασμένα. Σε ένα από αυτά ζούσε και ο Γούλβερι. 

Επίσης εκεί ζούσαν  και ληστές.  

 

 

 



  Μια μέρα, ο Γούλβερι 

βλέπει τη συνοικία του να τη σκεπάζει ένα γκρι 

σύννεφο και τα δέντρα σιγά – σιγά να μαραίνονται. 

Τότε ακούει τον κακό βασιλιά, τον Χάιπεπς, να λέει 

στην παρέα του πως οι κακοί θα καταστρέψουν τον 

κόσμο. Σε λίγες μέρες όλα τα δέντρα θα μαραθούν και 

δεν θα υπάρχουν πια ούτε λουλούδια, ούτε δέντρα, 

ούτε ήλιος, ούτε βέβαια γέλια και ζωή!  

Επίσης άκουσε να λέει: 

- Χάιπεπς: Τρέξτε γρήγορα στη Βενετία και πιάστε 

τον Γέρο Μάγο, τον Κούκι, για να είμαστε 

σίγουροι ότι όλα θα καταστραφούν! Χα, χα, χα!  

Να πάει κάποιος στη Ρώμη να οχυρώσει το 

κάστρο με φρουρούς και παγίδες. Δεν πρέπει να  

βρεθούν οι κρυμμένοι  μαγικοί σπόροι που 

μπορούν να φέρουν ξανά τη ζωή, αν καταστραφεί 

ο πλανήτης! 

 



Ο Γούλβερι δεν έκατσε να ακούσει τίποτα άλλο. 

Αποφάσισε να σώσει τον κόσμο και ξεκίνησε αμέσως το 

ταξίδι του. Αρχικά θα πήγαινε στη Βενετία για να βρει 

πρώτος τον Γέρο Μάγο.  

 Ο Γούλβερι είχε μία 

μαγική πυξίδα, με την οποία μέσω τηλεμεταφοράς 

έφτασε αμέσως  στο κανάλι της Βενετίας! Στο κανάλι 

βρήκε μία γόνδολα που απ’ έξω είχε ζωγραφισμένο ένα 

μπισκότο και υπήρχε μέσα σε αυτήν ένα άτομο. 

Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο άνθρωπος που έψαχνε! 

Κοίταξε ο ένας τον άλλον και ο Γέρο Μάγος είπε: 

- Κούκι: Γεια σου Γούλβερι! Από πού έρχεσαι; 

Ο Γούλβερι κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν,  μπήκε 

μέσα στη γόνδολα και του είπε: 

- Γούλβερι: Από μια συνοικία του Παρισιού.  

- Κούκι: Τι γυρεύεις εδώ; 

- Γούλβερι: Ο προορισμός μου είναι η Ρώμη. 



- Κούκι: Εγώ θα σε βοηθήσω Γούλβερι… θα σου 

πω ένα μυστικό και θα σου υποδείξω έναν μαγικό 

χάρτη, ο οποίος κρύβει τη διαδρομή για τους 

μαγικούς σπόρους! 

- Γούλβερι: Πρέπει να κρυφτείς, έρχονται να σε 

πιάσουν! 

- Κούκι: Μην ανησυχείς! Μόλις σου πω τι να 

κάνεις, θα εξαφανιστώ! 

- Γούλβερι: Ωραία, πες μου λοιπόν τι να κάνω; 

- Κούκι: 1, 2, 3, …. 63 δες τον εαυτό σου και 

προχώρα όλο ευθεία! 

- Γούλβερι: Σε ευχαριστώ Γέρο – Κούκι, να 

προσέχεις!  

- Κούκι: Περίμενε λίγο…. Να πάρε κι αυτό….. θα 

το χρειαστείς! 

- Γούλβερι: Ευχαριστώ ! Φεύγω δεν έχω άλλο 

χρόνο! Κοίτα γύρω σου! Όλα καταστρέφονται! 

- Κούκι: Καλή τύχη!!!  

                 



 

 

Ο Γούλβερι κάνει 63 βήματα και βλέπει μία πόρτα. 

Πάνω στην πόρτα ήταν κολλημένος ένας καθρέφτης. 

Κοίταξε τον εαυτό του και ο καθρέφτης του μίλησε: 

«Πόρτα κρυφή, πόρτα μαλαματένια».  

 

 Η πόρτα τότε άνοιξε 

και εμφανίστηκε ένα ιπτάμενο αμάξι! Μόλις μπήκε σε 

αυτό ο Γούλβερι, έφτασε αυτόματα  στο κάστρο, στη 

Ρώμη!  



 Εκεί βρίσκει έναν 

στρατό από ρομπότ. Τότε άρχισε να σκέφτεται… «Τι να 

κάνω.. τι να κάνω…». Παρατήρησε γύρω του και είδε 

δίπλα στο κάστρο μία λιμνούλα με νερό… και του 

ήρθε η ιδέα! Έριξε  στα ρομπότ… νερό και κατάφερε 

να τα εξουδετερώσει! Τα ρομπότ σκούριασαν!  

 Αφού εξουδετέρωσε 

τον στρατό από τα ρομπότ, προχώρησε προς την 

είσοδο του κάστρου. Εκεί υπήρχαν  κάμερες και μια 

παγίδα!. Αυτόματα έπεσε από πάνω του ένα δίχτυ για 

να τον αιχμαλωτίσει! Όμως εκείνος το κατάλαβε 

γρήγορα και το απέφυγε με ένα μαγικό κοντάρι. Με το 

ίδιο κοντάρι άνοιξε την πόρτα του κάστρου και 

προχώρησε μέσα. Πιο μπροστά, ο Γούλβερι είδε ότι το 

πάτωμα ήταν καλυμμένο με ένα τεράστιο χαλί και 



αμέσως κατάλαβε ότι από κάτω υπήρχαν κάποια 

σημεία που οδηγούσαν στο κενό!  

Ο Γούλβερι σήκωσε την άκρη του χαλιού και 

βρήκε από κάτω κάποια κουμπιά. Τα πάτησε και το 

πάτωμα άνοιξε. Ο Γούλβερι βρέθηκε σε έναν χώρο 

γεμάτο με καρφιά. Τότε θυμήθηκε το αντικείμενο που 

του είχε δώσει ο Κούκι στη Βενετία. Το έβγαλε από την 

τσέπη του. Ήταν ένα λέιζερ! Πάτησε το κουμπί που 

βρισκόταν στο λέιζερ και αυτόματα τα καρφιά  

έλιωσαν!  

 Τώρα έπρεπε να προχωρήσει… αλλά προς τα 

πού; Άνοιξε τον μαγικό χάρτη, ο οποίος έδειχνε μία 

πόρτα. Κοίταξε γύρω του και βρήκε μία πόρτα στο 

βάθος. Την άνοιξε και πίσω της βρισκόταν ένας άλλος 

μαγικός καθρέφτης που του είπε: «Μπες μέσα!» Ο 

Γούλβερι διαπέρασε τον καθρέφτη και διακτινίστηκε 

σε άλλη διάσταση!  Οδηγήθηκε από μία μαγική 

διαδρομή σε ένα μαγικό δάσος. Εκεί τον υποδέχτηκαν 

τέσσερις μάγοι, οι οποίοι του ζήτησαν να λύσει έναν 

γρίφο. Θα του έλεγαν τα ονόματα τεσσάρων φρούτων 

και ο Γούλβερι θα έπρεπε να τα αντιστοιχίσει με τις 

τέσσερις εποχές του χρόνου. Τα φρούτα ήταν το 

καρπούζι, η κολοκύθα,  η φράουλα και το μήλο.  

 



Ο Γούλβερι τα κατάφερε! Είπε τις σωστές 

απαντήσεις. Τότε, οι μάγοι του έδωσαν τα φρούτα και 

του είπαν ότι μέσα σε αυτά υπήρχαν κι άλλοι μαγικοί 

σπόροι άλλων φυτών. Στη συνέχεια, προχώρησε στο 

βάθος του μαγικού δάσους όπου υπήρχε και το 

μαγικό δέντρο με άλλους τρεις σπόρους. Ο Γούλβερι 

τους πήρε κι αυτούς!  

 

 

 

Έπειτα, ακολούθησε την προηγούμενη διαδρομή 

και με τη μαγική σκουληκότρυπα μπήκε στην 

πραγματική διάσταση. Πήγε στο κέντρο της πόλης, η 

οποία ήταν και η μέση της γης. 

 



 

Εκεί βγήκε μία λάμψη! Σε αυτό το σημείο 

φυτεύει τους σπόρους και εμφανίζονται 

πυροτεχνήματα φωτίζοντας όλη τη γη! Όλα είναι 

φωτεινά ξανά! 

 

 

 

 

 

Φώτισε ο πλανήτης με ζωή!!!!    
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