
Μια φορά κι έναν καιρό, οι κάτοικοι μιας ήσυχης πόλης 

έμαθαν πως θα έφτανε σε λίγο εκεί ο γίγαντας 

Αγκουγκαράν, ο φόβος και ο τρόμος όλου του κόσμου! 

Δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, κι έτσι έτρεξαν 

αμέσως να θωρακίσουν τα σπίτια τους, να προμηθευτούν 

πολλά τρόφιμα, αλλά και όπλα για να αντιμετωπίσουν  

τον εχθρό. Ώσπου, τρεις μέρες μετά, ακούστηκε ένας 

απαίσιος θόρυβος που έκανε τα σπίτια να τρέμουν  

και τα τζάμια να τρίζουν. Κι αμέσως εμφανίστηκε μια 

τεράστια σκιά, που έκρυψε τον ήλιο . Και τότε, τότε. . .

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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Aπό κάπου διαδόθηκε πως σε έναν μήνα 

περίπου θα έφτανε στην πόλη τους ο 

Αγκουγκαράν: ένας τεράστιος γίγαντας 

που τον έτρεμαν όλοι σε Βορρά και Νότο, 

σε Ανατολή και Δύση!

Κανένας μα κανένας δεν είχε ξανακού-

σει γι’ αυτόν και ρωτούσαν ανήσυχοι ο 

ένας τον άλλο. 

Και τότε ένας από το πλήθος είπε με 

δυνατή φωνή:

– Μα πού ζείτε εσείς; Δεν έχετε ξανα-

κούσει για τον φόβο και τον τρόμο της 

Χώρας των Τριών Θαλασσών, που δεν 

αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του;

Κι ένας άλλος συμπλήρωσε: 

– Όλοι ξέρουν πως καταστρέφει πόλεις 

και χωριά, αφανίζει μικρούς και μεγά-

λους, κατασπαράζει πουλιά και ζώα!
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