
[Ο Τηίνο και θ καςτανιά] 
 

 

0 Τηίνο μζνει με τουσ γονείσ του ςτουσ πρόποδεσ ενόσ βουνοφ και κάκε 

μζρα περνάει μζςα από ζνα δάςοσ με καςτανιζσ για να φτάςει ςτο ςχολείο 

του. Σιμερα το πρωί είδε από μακριά το κείο του και ςκζφτθκε να του 

κρυφτεί για να του κάνει ζνα αςτείο. 

Κατευκφνκθκε προσ μια γεραςμζνθ καςτανιά που είχε μια 

καψαλιςμζνθ εςοχι ςτον κορμό τθσ. Και ξαφνικά γκρεμίςτθκε κάτω, ς' ζνα 

ατζλειωτο τοφνελ με πυκνό ςκοτάδι, χωρίσ να χτυπιςει, χωρίσ να 

παρατθριςει καμιά ενόχλθςθ ςτθν αναπνοι του. Σταμάτθςε και βρζκθκε να 

κάκεται ςε κάτι μαλακό. Το ςκοτάδι γφρω του δεν ιταν πια τόςο πυκνό. Ένα 

φωσ άναψε και είδε ζνα δωμάτιο γεμάτο με παράξενεσ μθχανζσ. Εκεί 

ςτεκόταν ζνασ άντρασ με πολφ παράξενθ κορμοςταςιά, φοροφςε μαφρθ 

ςτολι και γυαλιά με χοντροφσ φακοφσ. Όταν τον πλθςίαςε, κατάλαβε πωσ 

βριςκότανε ςε ζνα κλουβί μζςα. 0 «μάγοσ» τοφ είπε ότι πριν μια ςτιγμι 

μπορεί να βριςκόταν ςτο 2004, αλλά τϊρα βρίςκεται ςτο 2438. Του εξιγθςε 

ότι ζχουν περάςει πεντακόςια χρόνια ςχεδόν και θ Γθ δεν είναι πια όπωσ τθν 

άφθςε πριν λίγο. Είναι μια μοναδικι τεράςτια πόλθ που απλϊνεται από τθ 

μια κάλαςςα ωσ τθν άλλθ και από τον ζναν πόλο ςτον άλλο. Ακόμα, εδϊ ςε 

αυτό τον πλανιτθ δεν υπάρχουν πολλά από αυτά που γνϊριηε, όπωσ τα ηϊα, 

που είναι λιγοςτά. Επειδι όμωσ τα αγαποφν, υπάρχουν ακόμα ςτα πάρκα ςε 

μικρζσ προςτατευμζνεσ ηϊνεσ. Έτςι, κάκε φορά που κζλουν να 

ανεφοδιαςτοφν με νζα ηϊα, βγαίνουν για κυνιγι ςτο χρόνο. Έχουν μθχανζσ κι 

επιςτθμονικζσ γνϊςεισ που τουσ επιτρζπουν να ταξιδζψουν ςτο χρόνο. 

Βάηουν τισ παγίδεσ τουσ ςτα δάςθ του παρελκόντοσ και τραβοφν τα ηϊα που 

χρειάηονται. Σε μια τζτοια παγίδα ζπεςε κι αυτόσ, αντί για μια αλεποφ που 

περίμεναν... 
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