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Η Κάρμεν ονειρεύεται να γίνει τόσο καλή χορεύτρια όσο η μαμά της.
Κάθε φορά, όμως, που κοιτάζεται στον καθρέφτη απογοητεύεται.

Ώσπου φτάνει η μέρα της παράστασης. Πώς θα σταθεί στη σκηνή κάτω από
τα φώτα; Πώς θα χορέψει μπροστά στο κοινό; Η Κάρμεν είναι τόσο φοβισμένη
που αποφασίζει να κρυφτεί μέσα στην ντουλάπα της μαμάς με τον γάτο της.
Κρατάει σφιχτά το μενταγιόν, που της έχει χαρίσει ο μπαμπάς της, κι εκείνο

αρχίζει να ζεσταίνεται… Ξαφνικά, μπροστά στα μάτια της,
γεννιούνται τρεις μαγικές εικόνες.

Άραγε θα βρει η Κάρμεν τη δύναμη να βγει από την κρυψώνα της και να χορέψει;

Μια ιστορία που εμπνέει την πίστη σε κάθε μικρό ή μεγάλο στόχο
και διώχνει τον φόβο της αποτυχίας...

Mια ιστορία γεμάτη ήχους μουσικής και βήματα χορού...
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«Μα γιατί να πρέπει να πάω απόψε στην παράσταση της σχολής χορού;»

Η Κάρμεν ένιωθε ασφαλής κλεισμένη μέσα στην ντουλάπα της μαμάς της,
μακριά από τα βλέμματα του κοινού.
Έσφιγγε τον Πάκο, τον τεράστιο μαύρο γάτο της, πάνω στο στήθος της,
στο σημείο της καρδιάς, όμως δεν κατάφερνε να ηρεμήσει τους χτύπους της.

«Μακάρι όλοι να γύριζαν τις καρέκλες τους τη στιγμή που θ’ ανέβαινα στη σκηνή!»

Τι κι αν είχε στολίσει τα μαλλιά της με λουλούδια, τι κι αν είχε βάψει τα χείλη της!
Σίγουρα δεν ήταν τόσο όμορφη όσο η μαμά της. Όλοι οι χορευτές
της Ανδαλουσίας έπεφταν στα πόδια της, όταν χόρευε εκείνη φλαμένκο!



Στην Κάρμεν άρεσε πολύ η σχολή χορού. Το χτύπημα των τακουνιών στο παρκέ
της αίθουσας, τα κρόσσια στις φούστες, η μυρωδιά του ζελέ στους ισιωμένους
κότσους των χορευτριών… Άκουγε τη φωνή της δασκάλας της ν’ αντηχεί μέσα
στο κεφάλι της —«Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι!»— και την κιθάρα να παί-
ζει ασταμάτητα συγχορδίες. Ξαφνικά, παρασυρμένη από τη μελωδία, σηκώ-
θηκε, έπιασε το κρύο πόμολο της ντουλάπας και… άλλαξε πάλι γνώμη.

«Αν βγω από την ντουλάπα, σημαίνει ότι θα πάω στην παράσταση…»






