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Στη μαγική χώρα Χόκους Πόκους η ζωή ταράζεται όταν συμβαίνει
ένα συγκλονιστικό γεγονός. Το συμβούλιο των νεραϊδοξωτικών,
ο Αρχηγός Όλαφ και η Βασίλισσα Σεβαστή αναθέτουν στον Γουίνκι
και τον Μπλίνκι, δύο ατίθασα ξωτικά, να εκτελέσουν
την επικίνδυνη και δύσκολη αποστολή…

Ένα μακρινό ταξίδι ξεκινά με συντροφιά ένα χρυσό κλειδί, μια
σοφή κουκουβάγια και μια φωνή σαν άνεμο. Στη μεγάλη περιπέτεια
προς το Βουνό των Φεγγαρολούλουδων, όμως, τίποτα δεν θα είναι
όπως φαίνεται. Κίνδυνοι καραδοκούν… Παγίδες στήνονται…
Άραγε θα καταφέρουν να ξεφύγουν; Θα μπορέσουν να σώσουν
τον κόσμο και το γέλιο των παιδιών;

Ένα γλυκό παραμύθι για τη συμβολή της συνεργασίας,
της συντροφικότητας και της αγάπης στη ζωή μας.
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Στα παιδιά μου,

Χρήστο και Κατερίνα,

που με εμπνέουν
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ΜΜια φορά κι έναν καιρό υπήρχε η Χόκους Πόκους, μια μαγεμένη χώρα
που την αγκάλιαζε στοργικά ένα μαγικό ουράνιο τόξο. Εκεί, ζούσαν 

αρμονικά νεράιδες και ξωτικά, παίζοντας και τραγουδώντας, χορεύοντας και
πειράζοντας το ένα το άλλο. Η καθημερινότητά τους, όμως, δεν ήταν μόνο 
παιχνίδι. Κάθε μέρα ο αρχηγός των ξωτικών Όλαφ και η βασίλισσα των νεράι-
δων Σεβαστή ανέθεταν στον καθέναν ξεχωριστά από μια δύσκολη δουλειά. 
Τα ξωτικά συνήθως αναλάμβαναν την καθαριότητα του Πολύχρωμου Μετα-
ξένιου Δάσους και οι νεράιδες το μαγείρεμα της κόκκινης γύρης από μελισσό-
χορτο Ανατολής.

Εκεί, ζούσαν και δυο ζωηρά ξωτικά, ο Γουίνκι και ο Μπλίνκι, που δεν είχαν καμία
όρεξη για δουλειά. Όλη την ημέρα κάθονταν ξαπλωμένοι κάτω από τον 
μεγάλο ίσκιο ενός αιωνόβιου πεύκου και χάζευαν τους υπόλοιπους, τους 
κορόιδευαν και τους περιγελούσαν. 

Μια μέρα, τέλη του Μήνα της Κόκκινης Τίγρης, στο μεγάλο συμβούλιο των 
νεραϊδοξωτικών επικράτησε σούσουρο. Η δυσανασχέτηση ήταν μεγάλη με τα
καμώματά τους. Για να σταματήσουν τη φασαρία, πήραν πρώτοι τον λόγο 
ο Αρχηγός Όλαφ με τη Βασίλισσα Σεβαστή.

«Λοιπόν, λίγη ησυχία παρακαλώ!» ζήτησε η Σεβαστή με την απαλή αλλά 
ταυτόχρονα γεμάτη ανησυχία φωνή της.

«Σήμερα το πρωί, ο αγγελιοφόρος Ρασπουμέλ μάς έφερε ένα πολύ δυσάρε-
στο μήνυμα από το Βουνό των Φεγγαρολούλουδων.»

«Τι μήνυμα;» αναρωτήθηκαν όλοι.
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«Η κακιά κι απαίσια μάγισσα Φρικαλέα έφτιαξε ένα ξόρκι τρομερό! Φυλάκισε
την Άνοιξη στα έγκατα του βουνού, κι έτσι ο Χειμώνας θα μείνει για πάντα πια
στη γη!

«Όχι!» αναφώνησαν όλοι συντετριμμένοι στο άκουσμα της άσχημης είδησης.

«Μην κάνετε έτσι… υπάρχει λύση», τους καθησύχασε ο Αρχηγός Όλαφ.

«Αλήθεια; Και ποια είναι αυτή;» ρώτησαν όλοι μ’ ένα στόμα.

«Ο σοφός γέροντας και προκάτοχός μου, ο Κουένυα, είχε κρατήσει το χρυσό
κλειδί του βουνού που προφυλάσσει την Άνοιξη από όποιον προσπαθήσει να
της κάνει κακό. Μου το παρέδωσε πριν φύγει. Επέμενε συχνά πως πολλοί είναι
εκείνοι που μισούν τη ζωή, το χαμόγελο και την αγάπη. Αυτό το κλειδί, όμως,
έχει το αντίδοτο. 

»Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως τούτο το χρυσό κλειδί είναι μεγάλη κληρονομιά.
Γι’ αυτό πηγαίνει από αρχηγό σε αρχηγό.  Γι' αυτό κι εμείς πρέπει, με κάθε τρόπο,
να κάνουμε το καθήκον μας και αμέσως να επιστρέψουμε το κλειδί στη θέση
του. 

»Πρέπει να επιλέξουμε κάποιους από εμάς να πάνε στο βουνό για να ελευθε-
ρώσουν την Άνοιξη. Αλλιώς, μας περιμένει μεγάλη συμφορά. Η Φύση θα πα-
ραμείνει στον βαθύ της ύπνο. Τα δικά μας φτερά θα παγώσουν και δεν θα
πετάξουμε ποτέ ξανά. Και το χειρότερο, τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να ξανα-
μυρίσουν τα λουλούδια. Δεν θα μπορέσουν ποτέ πια να σκαρφαλώσουν σε κα-
ταπράσινα και ανθισμένα δέντρα. Δεν θα παίξουν πάλι ξένοιαστα και
χαμογελαστά. Θα πάψουν να είναι ευτυχισμένα.»

Κοιτάχτηκαν όλοι μεταξύ τους προβληματισμένοι. Μετά από λίγο, όταν συ-
νήλθαν, κοίταξαν τον Αρχηγό Όλαφ και κούνησαν καταφατικά το κεφάλι. Το
είχαν αποφασίσει: 

«Ο Γούινκι και ο Μπλίνκι να πάνε! Είναι το πιο δίκαιο. Κουραστήκαμε πια από τις
αταξίες, τη βαρεμάρα και τους κακούς τους τρόπους. Οφείλουν να καταλάβουν
τη σοβαρότητα του θέματος. Τα παιδιά πρέπει να είναι και να μείνουν για πάντα
ευτυχισμένα!»




