
Σε ένα μικρό αγρόκτημα ζούσαν πέντε κότες που γεννούσαν βραστά αυγά.Πώς γίνεται αυτό; Η νοικοκυρά 
που τις φρόντιζε (η κ. Μαρία) τις εδινε βραστό νερό. Μια μέρα η κ. Μαρία έπλυνε το κοτέτσι και έδωσε 
και στις κότες δροσερό νερό.Κι έτσι η μια από αυτές ξεχασε την συνήθειά της και γέννησε ένα φυσιολογικό 
αυγό.Αφού το κλόσησε λίγη ώρα έσπασαν τέσσερις τρύπες πάνω στο αυγό και από ‘κει βγήκαν δύο χεράκια 
και δύο ποδαράκια. Το αυγό άρχισε να περπατάει ώσπου σκόνταψε πάνω στο συρματόπλεγμα που είχε γύρω 
από το κοτέτσι.
Έτσι έπεσε και έσπασε το τσόφλι.Από μεσα βγήκε ένα κοτοπουλάκι.Το οποίο αφού έφαγε ξεκίνησε ένα 
μακρινό ταξίδι για να γνωρίσει φίλους περιπέτειες.

Την επόμενη μέρα ένα δέμα έφτασε στο αγρόκτημα που έγραφε ότι ο παραλήπτης ήταν η δεσποινης Πόπη.
Έτσι η κ. Μαρία της το έδωσε.Όταν το άνοιξε διέκρινε ένα πλοιγό ταξιδίου,ένα κουβάρι από σχοινι και ένα 
σάκο που περιείχε τρόφιμα και νερό.Ο ταχυδρόμος της υπενθύμισε πως η αγορά είχε γίνει μέσω internet.
Τότε όλοι κατάλαβαν πως το μικρό κοτοπουλάκι(ο Nick_11) είχε μπει και είχε παραγγείλει τα ταξιδιωτικά 
αντικείμενα.Όπως ειπε κι μαμά του “ακόμα από το καβούκι του δεν βγήκε, βρήκε και το internet” .Όμως ο 
Nick_11.Βιαζόταν να φύγει και το δέμα άργισε και δεν πήρε τα πράγματα μαζί του.

Ο σοφός Nick κουβαλούσε πάντα μαζι του ένα βιβλίο που του εδινε συμβουλές και τις δικές του απόψεις 



Στην διαδρόμη πέρασε από ένα λιβάδι με πανέμορφες και μεγαλες μαργαρίτες.

Μετά από ώρα δύσκολου περπατήματος σταμάτησε να ξεκουρΑστεί σε ένα ξέφωτο με μανιτάρια. Αρχισε 
να διαβάζει στο βιβλίο του για αυτά και τις ιδιότητες τους. Έμαθε τα μαγικά τους ξόρκια για παράδειγμα 
να είναι οι υπηρέτες του.Έτσι έβαλε μερικά μανιτάρια στο σακίδιό του. Μαζί με τις μαργαρίτες, που όποιος 
τις έτρωγε γινόταν αόρατος, και με τον φίλο του το βιβλίο που τον συντροφευε στις δύσκολες και ωραίες 
στιγμές.

Όμως η ώρα είχε περάσει και άρχισε να σκοτεινιάζει. Έτσι ο Nick_11 έβγαλε από το σάκο του την σκηνή 
του και άρχισε την πρόβα. Έπρεπε να μάθει το ρόλο του μέχρι αύριο και τα λόγια ήταν πολύ δύσκολα. Ο 
μόνος τρόπος για να τα καταφέρει ήταν να παγώσει το χρόνο. Κοιμήθηκε και στο όνειρό του ζήτησε τη 
βοήθεια του φίλου του, το βιβλίο με τα ξόρκια. Είπε κάποιες ακαταλαβίστικες λέξεις και ο χρόνος άρχισε να 
χορεύει σαν μπαλαρίνα. Τα λόγια του ρόλου του έρχονταν και ξανάρχονταν μπροστά του και μέχρι το πρωί 
ήταν πια έτοιμος για την πρεμιέρα. Θα έπαιζε μπροστά στο μεγάλο βασιλιά των ζώων.



Ο Nick ήταν έτοιμος ν’ αρχίσει και το πλήθος να καταπλήξει.Να σώσει την πριγκίπισσα ,να κλαίει η βασί-
λισσα.Μπροστά στο βασιλιά και στ’άλλα τα παιδιά. Έπαιξε ωραία μπροστά σ όλη την παρέα με ομορφιά 
και χάρη.Όλοι τον χειροκρότησαν και τον ευχαρίστησαν για το γέλιο που τους χάρισε.

Τα ζώα για τον ευχαριστήσουν του χάρισαν ένα μαγικό σπιρτόκουτο.Το οποίο στο μέσα μέρος του είχε δι-
άφορα δωμάτια όπως καθιστικό ,κρεβατοκάμαρα...και ταυτόχρονα σπίρτα.Έτσι θα μπορούσε κοιμάται εκεί 
και όταν κινδυνεύει. Γι’ αυτό το ‘βαλε κι’ αυτό στην τσάντα του.

Έτσι δεν θα χρειαζόταν να στήσει την σκηνή του.Έλεγε κάτι ακαταλαβίστηκες λέξεις και έμπενε μέσα στο 
σπιρτόκουτο.

Μέσα στο σπίτι όλο κι ανακάλυπτε κάτι.Σήμερα μέσα στο ψυγείο βρήκε ένα κλειδί και ένα χάρτη που έδει-
χνε ότι κάποιος θησαυρός υπήρχε στην παραλία.Αμέσως άρχισε την έρευνα για το μυστήριο του θησαυρού 



και αφού ακολούθησε τον χάρτη και έσκαψε λίγη ώρα βρήκε ένα σεντούκι θησαυρού.Πήρε το κλειδί που 
είχε βρει στο ψυγείο.Μέσα είχε λύρες και χάρτες.Έτσι Nick_11 πήρε το σεντούκι και επέστρεψε σπίτι του. 

O Nick_11 είδε μία στοά και δεν μπορουσε να αντισταθεί στην περιέργια του.Έτσι μπήκε μέσα και στο 
τέλος της διαδρομής...

Βγήκε σ’ έναν μεγάλο κεντρικό δρόμο.Από ‘κει περνούσαν κάτι μεγάλα φορτηγα άλλα ήταν άσπρα που 
είχαν γράμματα ανάποδα μπροστα,άλλα κόκκινο με άσπρο που είχαν πάνω τους ανθρωπους απο που κρα-
τούσαν λάστιχα.Όμως έτρεχαν πολυ και o Νick_11 κατάλαβε οτι κατι συνεύενε. Ξαφνικά είδε κάτι κοκκινο, 
κίτρινο και μεγάλο να ερχετε κοντά του.Αυτό τον τρόμαξε. Έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε ,ώσπου απο 
την κούρασή του επεσε κάτω.Όμως θυμήθηκε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τις μαργαρίτες και τα μανιτάρια. 
Έτσι έφαγε μία μαργαρίτα και ξόρκια για το μανιτάρι, έγινε αόρατος και έβαλε τα μανιτάρια να τον κουβα-
λίσουν στο σπιρτόκουτό του. 
Η δεσποινίς Πόπη τινάχτηκε από τη θέση της. Μόλις είχε ξυπνήσει από έναν εφιάλτη. Υποσχέθηκε να μην 
πιεί δροσερό νερό.


