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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πρίγκιπας που ονομαζόταν <<Αλεάνδρο, ο 

12ος>>. Ζούσε σε ένα παλάτι στους πρόποδες ενός βουνού. Ήταν ένα μεγάλο 
παλάτι με   ξύλινα παράθυρα και σιδερένιες πόρτες. 



Ζούσε με τους γονείς του, το Βασιλιά Ρόκι και τη Βασίλισσα 

Αριάδνη.



Κοντά στο παλάτι βρισκόταν μια μεγάλη  λίμνη  με πολλά βατράχια 

και  όμορφα νούφαρα

.



Εκεί ,ζούσε μια γοργόνα, η Αφροδίτη. Η όμορφη γοργόνα είχε μπλε μάτια 

και κατσαρά χρυσά μακριά μαλλιά, στολισμένα με ένα λουλούδι.



Κοντά στη  λίμνη  υπήρχαν  πολλά σπίτια:   Όμορφα   λουλουδόσπιτα,



Δεντρόσπιτα και   Μανιταρόσπιτα.



Όμως υπήρχε και ένας κακός μάγος, ο οποίος ζούσε κοντά στη λίμνη, σε ένα τεράστιο 
γυάλινο πύργο.  Τον έλεγαν Αλε Καταμπρα. Ήταν ασχημομούρης με μεγάλα μυτερά 
αυτιά. Είχε μια μεγάλη καμπούρα, φορούσε σκισμένα ρούχα και τρύπια παπούτσια.

. 



Από το γυάλινο πύργο του, παρακολουθούσε τη μικρή γοργόνα γιατί ήθελε 
να την κλέψει και να την κλείσει  στον πύργο του.



Ο Αλε Κατάμπρα έφτιαξε ένα μαγικό φίλτρο, το ήπιε και μεταμορφώθηκε 
σε έναν όμορφο βασιλιά. Μια  μέρα  πλησίασε  τη μικρή γοργόνα, την 
έκλεψε και  την  πήγε στο γυάλινο πύργο του. Εκεί την έβαλε στο μπάνιο 
του,   μέσα   στην  γυάλινη  μπανιέρα  του!



Ο πρίγκιπας Αλεάνδρο ο δωδέκατος, που αγαπούσε πολύ τη γοργόνα -
Αφροδίτη πήγε να τη συναντήσει στη λίμνη. Την αναζητούσε ώρα πολύ , 
μάταια όμως, γιατί δεν τη βρήκε πουθενά!

. 



Τότε , τα βατράχια του είπαν, ότι την πήρε ο κακός μάγος Άλε Κατάμπρα
και την πήγε στον γυάλινο   πύργο του. Ο πρίγκιπας αποφάσισε να πάει να 
την σώσει μαζί με τους στρατιώτεs  του, και να πολεμήσει τον κακό μάγο.



Η γοργόνα Αφροδίτη, μέσα στον γυάλινο πύργο, αισθανόταν λύπη. Ήταν κλειδωμένη μέσα στο 
μπάνιο και δεν ήξερε τι να κάνει. Ξαφνικά στο παράθυρο άκουσε έναν χτύπο.
Ήταν ένα πουλάκι που είδε τη γοργόνα φυλακισμένη και λυπημένη και της είπε: «Θα σου 
ανοίξω το παραθύρι για να βγεις». Η γοργόνα όμως δεν χωρούσε να βγει από το παραθυράκι.



Το πουλάκι τότε, πέταξε μέσα στον γυάλινο πύργο, και της έφερε το κλειδί. 
Η  γοργόνα   Αφροδίτη ,προσπάθησε να ξεκλειδώσει, αλλά το κλειδί δεν 
ήταν το σωστό



Τότε   έστειλε μήνυμα με το πουλάκι στον πρίγκιπα Αλεάνδρο, τον 12ο, να του 
πει  ότι     είναι φυλακισμένη στον γυάλινο πύργο του  κακού μάγου Άλε  
Κατάμπρα και ζητά  βοήθεια.



Ο μάγος είπε στην γοργόνα ,ότι τη φυλάκισε γιατί ήθελε να του δώσει το 
διαμάντι της, που είχε μαγική δύναμη, για να γίνει πιο όμορφος.
Η γοργόνα   Αφροδίτη τότε ,άρχισε να κλαίει και να φωνάζει δυνατά. 



Τόσο  δυνατά  και  τσιριχτά που η φωνή της μπορούσε να σπάσει τον 
γυάλινο πύργο.Ο γυάλινος πύργος του κακού μάγου Άλε Κατάμπρα άρχισε 

να σπάει σε χίλια κομμάτια. Ο μάγος διαλύθηκε μαζί με τον πύργο του.



Ο πρίγκιπας Αλεάνδρο ο 12ος έφτασε πάνω στην ώρα με το άλογό του.
Την είδε και της είπε: «Μην φοβάσαι και μην στενοχωριέσαι». 

Η γοργόνα Αφροδίτη, μόλις είδε τον πρίγκιπα, έγινε κορίτσι με τη μαγική 
δύναμη από το διαμάντι, επειδή αγαπούσε τον πρίγκιπα.



Ο πρίγκιπας Αλεάνδρο ,ο 12ος ,την πήρε με το άλογό του και την πήγε στο παλάτι 
του.Εκεί παντρεύτηκαν και έζησαν χαρούμενοι με τη δύναμη της αγάπης.
Και έτσι , έζησαν αυτοί καλά κι  εμείς  καλύτερα!


