
Είναι αγορίστικη υπόθεση.  
Οι πρίγκιπες παίρνουν  
τον θρόνο ανεξάρτητα από  

το πόσες αδελφές έχουν και είναι 
αυτοί που γράφουν τους νόμους. 
Μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά 
ό,τι θέλουν. Γιορτάζουν τα γενέθλιά 
τους με είκοσι έναν κανονιοβολισμούς 
και όλοι υποκλίνονται μπροστά τους. 
Είναι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης… ενώ οι πριγκίπισσες 
μπορούν μόνο να κοιτάζουν από 
μακριά. Παίρνουν το καλύτερο 
άλογο και έχουν το δικαίωμα  
να διαλέξουν τη σύζυγό τους... 

Η πριγκίπισσα Φλοριζέλα  
δε συμφωνεί με τίποτε από αυτά. 
Γυρίζει όλο το βασίλειο παρέα με  
τον μικρό αδελφό της και ζουν  
μαζί τις δικές τους περιπέτειες.  
Θα καταφέρει άραγε να τον πείσει 
ότι οι κανόνες για πριγκίπισσες και  
οι άδειες του πρίγκιπα δεν έχουν 
θέση σε έναν δίκαιο κόσμο και  
ότι τα κορίτσια και τα αγόρια  
θα πρέπει να έχουν την ελευθερία  
να ακολουθούν αυτό που επιθυμεί  
η καρδιά τους;

…ήταν ένας μικρός αδελφός 

που έφερε τα πάνω
κάτω στον κόσμο 

της πριγκίπισσας Φλοριζέλα…

2

Το νέο εκπληκτικό βιβλίο 

από τη συγγραφέα 

του Κανόνες για Πριγκίπισσες

Φιλίπα Γκρέγκορι. ΦΙΛΙΠΑ
ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ

    Μια φορά

κι έναν καιρό...

Η ΦΙΛΙΠΑ ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ έχει σπουδάσει 
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ  
και έχει διδακτορικό στη λογοτεχνία 
του 18ου αιώνα από το Πανεπιστήμιο 
του Εδιμβούργου. Το πάθος της για 
την Ιστορία και η αφοσίωσή της στην 
ιστορική ορθότητα είναι από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της γραφής της. 
Συγγραφέας ευπώλητων ιστορικών 
μυθιστορημάτων, αρθρογραφεί επιπλέον 
για εφημερίδες στην Αγγλία, καθώς και 
για τις The Washington Post και The LA 
Times. Επίσης εμφανίζεται συχνά στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. 
Πέρα από την Ιστορία, το άλλο πάθος 
της είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση 
που σύστησε πριν από είκοσι χρόνια,  
η Gardens for Gambia, μέσω της οποίας 
έχει βοηθήσει παιδιά και σχολεία στην 
Γκάμπια, στην Αφρική. Σήμερα ζει με 
την οικογένειά της σε μια μικρή φάρμα 
στο Γιόρκσιρ της Αγγλίας. Από τις 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί 
επίσης το βιβλίο της ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ 1.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
συγγραφέως: www.philippagregory.com, 
όπως και τις σελίδες της στο twitter  
και στο facebook.

Εικονογράφηση:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ακόμα και η χώρα των Ακόμα και η χώρα των 

παραμυθιών αντιμετωπίζει παραμυθιών αντιμετωπίζει 
πρόβλημα με τις υπηρεσίες πρόβλημα με τις υπηρεσίες 

παράδοσης δεμάτωνπαράδοσης δεμάτων  

Έ να μικροσκοπικό, ασημένιο, λεπτό σαν φλού-

δα φεγγάρι έλαμπε στον ουρανό όταν η βασί-

λισσα των Επτά Βασιλείων άκουσε ένα χτύπημα στο 

παράθυρο του υπνοδωματίου. Το άνοιξε και βρήκε 

έναν κουρασμένο και πολύ βαριεστημένο πελαργό 

να ισορροπεί πάνω στο περβάζι με ένα μεγάλο δέμα 

κάτω από τη φτερούγα του.

«Υπογράψτε εδώ», είπε αφήνοντας ένα χασμουρη-

τό από το ράμφος του καθώς έσπρωχνε προς το μέ-

ρος της έναν πάπυρο με βουλοκέρια. 

«Δε νομίζω ότι εμείς…» είπε η βασίλισσα. «Βασι-

λιά; Έχεις παραγγείλει κάτι;»

- 13 -- 13 -
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Ο βασιλιάς, όμως, τραγουδούσε στο μπάνιο και 

δεν την άκουσε. 

Ο πελαργός τής έβαλε ένα χοντρό δέμα μέσα στα 

χέρια.

«Ω! Μα αυτό είναι για τον βασιλιά και τη βασίλισ-

σα των Μακρινών Βουνών!» διαμαρτυρήθηκε η βα-

σίλισσα διαβάζοντας την ετικέτα αποστολής. «Δεν 

προορίζεται για μας».

«Δεν είναι σπίτι τους», είπε ο πελαργός. «Έχουν 

δηλώσει τη δική σας διεύθυνση για ανακατεύθυνση 

της παράδοσης». 

«Ναι, αλλά…»

Ο πελαργός έφυγε πετώντας μέσα στη νύχτα. 

Ήταν η τελευταία αποστολή του. 

«Δε θα έπρεπε να δουλεύω τόσο αργά», τον άκου-

σε η βασίλισσα να παραπονιέται καθώς εξαφανιζό-

ταν μέσα στο σκοτάδι. «Ούτε κουκουβάγια να ήμουν!»

«Αμάν πια αυτός ο βασιλιάς και η βασίλισσα των 

Μακρινών Βουνών!» γκρίνιαξε η βασίλισσα. «Συνέ-

χεια μάς παρατάνε τα πράγματά τους εδώ. Δεν κα-

ταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να τ’ αφήνουν κάτω 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ
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από την κρεμαστή γέφυρα όπως όλος ο κόσμος…» 

Μετά άνοιξε τη συσκευασία του πακέτου και αναφώ-

νησε: «Ω!» Και μετά είπε: «Είναι ένα μωρό».

Ήταν ο πιο αξιολάτρευτος μικρός πρίγκιπας που 

είχε δει ποτέ κανείς. Η βασίλισσα, που είχε ήδη ένα 

παιδί –μια κόρη με το όνομα Φλοριζέλα– καταχάρη-

κε που θα είχε ένα ακόμα. 

«Κοίτα τι έφτασε!» είπε στον βασιλιά καθώς έβγαι-

νε από το μπάνιο. «Επιτέλους, αποκτήσαμε έναν πρι-

γκιπάκο».

«Πάλι καλά!» έκανε ο βασιλιάς. «Εξαίσια! Εξαί-

σια!» Ξάπλωσε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε στο δευ-

τερόλεπτο, ενώ η βασίλισσα έντυσε το μωρό με τα 

βασιλικά βαπτιστικά ρούχα, το έβαλε στη βασιλική 

κούνια και το λίκνισε απαλά. 

Το πρωί το μωρό είχε μεγαλώσει τόσο, που έμοιαζε 

σχεδόν με τετράχρονο παιδί.
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«Μου φαίνεται σαν χθες που ήταν μωρό», είπε η 

βασίλισσα.

«Ήταν χθες. Όχι;» ρώτησε ο βασιλιάς. «Καλά θα 

κάνεις να βιαστείς και να τον βαφτίσεις, αν είναι να 

μεγαλώνει τόσο γρήγορα».

Έτσι, η βασίλισσα κάλεσε τους πάντες στο βασί-

λειο και έστειλε τα προσκλητήρια με ένα κοπάδι πε-

λεκάνων. Την ώρα που ταχυδρομούσε τον τελευταίο 

φάκελο μέσα στο πελώριο, ανοιχτό ράμφος του τε-

λευταίου πελεκάνου, μπήκε στο δωμάτιο η πριγκί-

πισσα Φλοριζέλα.

«Τι είναι αυτό;» ρώτησε η Φλοριζέλα, κοιτώντας 

πρώτα το περβάζι του παραθύρου, όπου καθόταν το 

κοπάδι των πελεκάνων, με τα ράμφη τους παραφου-

σκωμένα από τα προσκλητήρια, και μετά το μικρό 

αγόρι που καθόταν στο πάτωμα και συναρμολογού-

σε ένα τρενάκι.

«Αυτός είναι ο νέος βασιλιάς των Επτά Βασι-

λείων!» Ο βασιλιάς πετούσε από τη χαρά του. 

«Ο μικρός αδελφός σου, Φλοριζέλα!» αναφώνη-

σε η βασίλισσα.
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«Ο πρίγκιπας…» Ο βασιλιάς έκανε μια παύση. Δεν 

μπορούσε να σκεφτεί κάποιο όνομα. «Πώς θα τον 

ονομάσουμε, καλή μου;» ρώτησε. «Συνήθως, το όνο-

μα που παίρνει ένας πρί γκιπας σχετίζεται με τις συν-

θήκες της γέννησής του. Έτσι κι εγώ βαφτίστηκα 

Πρίγκιπας Λαγοκέρασος. Επειδή οι γονείς μου με βρή-

καν κάτω από μια λαγοκερασιά. Και ο φίλος της Φλο-

ριζέλα ονομάστηκε πρίγκιπας Μπερές επειδή η μη-

τέρα του τον βρήκε μέσα σε μια καπελιέρα».

«Μπένετ», είπε η Φλοριζέλα. «Το όνομά του είναι 

Μπένετ».

«Για κάποιον λόγο δεν του άρεσε το “Μπερές”», 

εξήγησε η μητέρα της. «Λοιπόν, τι όνομα θα δώσου-

με σε αυτό το αγόρι που μας έφερε κατά λάθος το 

κούριερ των πελαργών;» 

 «Πρίγκιπας Κούριερ», είπε χαρωπά ο βασιλιάς. 

«Καλό όνομα. Και μετά βασιλιάς Κούριερ. Ακούγε-

ται ωραίο στ’ αυτί».

«Για μισό λεπτό», είπε η Φλοριζέλα. «Τι εννοείς 

“βασιλιάς”;»

«Μα, φυσικά, θα γίνει βασιλιάς όταν φύγουμε 
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εμείς», απάντησε πρόσχαρα ο βασιλιάς. «Έτσι δεν 

είναι;» Σήκωσε ψηλά το μικρό αγόρι και το ταχτάρι-

σε στο γόνατό του. «Κουπεπέ! Ποιος είναι μικρός βα-

σιλιάς;»

«Για μισό λεπτό», είπε ξανά η Φλοριζέλα, πιο απο-

φασιστικά αυτή τη φορά. «Εγώ θα κληρονομήσω το 

βασίλειο. Αυτό είναι το βασίλειό μου, το παλάτι μου 

και ούτω καθεξής».

«Ναι, αλλά τώρα έχουμε ένα αγόρι, έναν πρίγκι-

πα», δήλωσε η βασίλισσα. «Προηγούνται τα αγόρια 

και ακολουθούν τα κορίτσια. Όλοι το ξέρουν αυτό». 

Είδε τη Φλοριζέλα να έχει μείνει άναυδη. «Το ξέρεις 

αυτό, Φλοριζέλα».

«Το ξέρω ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ», είπε με σταθερή και δυ-

νατή φωνή η Φλοριζέλα. Έπειτα στράφηκε και κοίτα-

ξε τον πρίγκιπα Κούριερ. «Όταν λέμε ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ, 

εννοούμε ότι κάτι αποτελεί ένα σχέδιο, μια σκέψη ή 

ακόμα και ένα παραμύθι. Είναι πολύ διαφορετικό να 

το βλέπεις να συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Είναι 

τελείως διαφορετικό να το βλέπεις να συμβαίνει στη 

δική σου ζωή», εξήγησε.
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«Πού πας;» ρώτησε η βασίλισσα ενώ η Φλοριζέλα 

κατευθυνόταν προς την πόρτα.

«Πάω να δω έναν άλλον πρίγκιπα», είπε θυμωμέ-

να η Φλοριζέλα. «Με το πόνι μου. Εκτός, βέβαια, αν 

είναι το πόνι του Κούριερ τώρα».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Όπου η Φλοριζέλα Όπου η Φλοριζέλα 

μαθαίνει το ρίσκο που μαθαίνει το ρίσκο που 
πήρε με το να γεννηθεί πήρε με το να γεννηθεί 

κορίτσικορίτσι

Ο πρίγκιπας Μπένετ ήταν ξαπλωμένος σε μια αιώ-

ρα, στον οπωρώνα του παλατιού του, και διά-

βαζε ένα βιβλίο, όταν εμφανίστηκε η Φλοριζέλα. 

«Γεια σου, Φλοριζέλα!» είπε μόλις την είδε. «Στα 

βιβλία, ξέρεις, συμβαίνουν τα πιο παράξενα πράγ-

ματα…» 

«Κι εδώ έχει συμβεί κάτι κομματάκι παράξενο», 

είπε κοφτά η Φλοριζέλα. 

«Τέλεια!» έκανε ο Μπένετ. «Τρελαίνομαι όταν συμ-

βαίνει κάτι. Ήταν ΞΑΦΝΙΚΟ; Μου αρέσει πιο πολύ 

όταν είναι ΞΑΦΝΙΚΟ. Θα φύγουμε για κάποια περι-

πέτεια; Να πάρω το σπαθί μου;»
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«Είναι περισσότερο μια νοητική περιπέτεια», εξή-

γησε η Φλοριζέλα. «Μπένετ… Αν είχες μεγαλύτερη 

αδελφή, εκείνη θα γινόταν βασίλισσα και εσύ θα έμε-

νες πρίγκιπας για όλη σου τη ζωή;»

«Όχι», αποκρίθηκε ο Μπένετ. «Εγώ θα γινόμουν 

βασιλιάς και εκείνη θα έμενε πριγκίπισσα για όλη της 

ζωή, εκτός και αν είχε την τύχη να παντρευτεί έναν 

βασιλιά. Αυτό ορίζει η Άδεια του Πρίγκιπα. Ξέρεις. 

Οι πριγκίπισσες έχουν τους Κανόνες για Πριγκίπισ-

σες και εμείς, οι πρίγκιπες, έχουμε την Άδεια του Πρί-

γκιπα, που μας λέει πώς γίνεται το καθετί και αυτά 

που πρέπει να κάνουμε».

Η Φλοριζέλα είχε εκπλαγεί. 

«Ήξερα για τους Κανόνες για Πριγκίπισσες επει-

δή έπρεπε να τους μάθω και όλοι ήθελαν να τους ακο-

λουθώ, αλλά δεν είχα ιδέα για την Άδεια του Πρίγκι-

πα. Δηλαδή, τι χρειάζεται να κάνει ένας πρίγκιπας;»

Ο Μπένετ γέλασε. 

«Δε χρειάζεται να κάνουμε τίποτα! Είναι μία άδεια. 

Μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν εί-

ναι σαν τους κανόνες που σου λένε τι δεν μπορείς να 
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κάνεις. Είναι αγορίστικη υπόθεση. Παίρνουμε τον θρό-

νο ανεξάρτητα από το πόσες μεγαλύτερες αδελφές 

έχουμε και γράφουμε τους νόμους ανεξάρτητα από τι 

πιστεύει ο κόσμος. Μας ανήκει όλη η Γη και γινόμαστε 

πάμπλουτοι αλλά δεν το συζητάμε ποτέ. Στα γενέθλιά 

μας πέφτουν είκοσι ένας κανονιοβολισμοί και ο κόσμος 

υποκλίνεται μπροστά μας. Είμαστε στην πρώτη γραμ-

μή της μάχης αλλά μπαίνουμε τελευταίοι στις σωσί-

βιες λέμβους – νομίζω ότι οι σωσίβιες λέμβοι είναι η 

μόνη περίσταση κατά την οποία στεκόμαστε στο τέλος 

μιας σειράς, πράγμα που, εννοείται, δε συμβαίνει σχε-

δόν ποτέ. Μπορούμε να πολεμήσουμε όλους τους δρά-

κους και τα τέρατα, ενώ οι πριγκίπισσες μπορούν μό-

νο να κοιτάζουν. Παίρνουμε το καλύτερο άλογο και 

μπορούμε να διαλέξουμε τη σύζυγό μας. Αυτή δεν μπο-

ρεί να διαλέξει εμάς και δεν μπορεί να πει “όχι”. Μπο-

ρούμε να αποκεφαλίσουμε ανθρώπους, αν επιθυμού-

με. Ξέρεις, απλά, καθημερινά, πριγκιπικά πράγματα».

«Μα αυτό δεν είναι δίκαιο», διαμαρτυρήθηκε η 

Φλοριζέλα. «Εγώ παίρνω τους Κανόνες για Πριγκί-

πισσες και εσείς παίρνετε ένα κάρο άδειες;»
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Ο πρίγκιπας Μπένετ ανασήκωσε τους ώμους του. 

«Δεν είναι καθόλου δίκαιο!» συμφώνησε όλο χα-

ρά. «Ευνοεί πατόκορφα τους πρίγκιπες. Αλλά έτσι 

γινόταν πάντα, οπότε δεν το αμφισβητεί κανένας…»

«Το αμφισβητώ εγώ!» τον διέκοψε η Φλοριζέλα.

«Ναι. Αλλά εμείς, οι πρίγκιπες, δεν το αμφισβη-

τούμε. Και ο περισσότερος κόσμος δεν το σκέφτεται 

καν, αφού έτσι ήταν πάντα. Το καλύτερο είναι όταν 

λένε ότι είναι “φυσιολογικό”. Λες και από πάντα παίρ-

νουμε εμείς την πρώτη θέση σε όλα και πρέπει να συ-

νεχίσει να γίνεται έτσι».

«Μα δεν είναι φυσιολογικό!» αναφώνησε η Φλο-

ριζέλα. «Έχουν κατασκευάσει έτσι την κατάσταση 

ώστε οι πριγκίπισσες να μην έχουν ίσες ευκαιρίες! 

Είναι κάτι που επινόησαν πρίγκιπες και επέβαλαν 

βασιλιάδες!»

«Το ξέρω!» Ο Μπένετ χαμογέλασε. «Επίσης, μπο-

ρούμε να γίνουμε κακοί πρίγκιπες. Κάτι που οι πρι-

γκίπισσες δε γίνονται ποτέ. Μπορούμε να γίνουμε 

κακοί βασιλιάδες. Μπορούμε να λιανίσουμε τους 

φτωχούς…»
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«Να τους λιανίσετε;»

«Να τους φερόμαστε άσχημα. Μπορούμε να κη-

ρύττουμε πολέμους χωρίς αιτία, μπορούμε να γίνου-

με τύραννοι και να λέμε στους πάντες τι να κάνουν 

και, αν κάποιοι αντιδρούν, μπορούμε να τους πούμε 

προδότες και να τους κόψουμε το κεφάλι. Είναι 

απλώς τέλειο να είσαι πρίγκιπας».

«Εγώ δεν μπορώ να γίνω κακιά πριγκίπισσα», εί-

πε θλιμμένα η Φλοριζέλα. «Μια πριγκίπισσα μπορεί 

να φυλακιστεί σ’ έναν απροσπέλαστο πύργο μόνο και 

μόνο επειδή έγινε δεκαοχτώ. Φαντάσου τι θα έκανε 

ο κόσμος σε μια πριγκίπισσα που θα ήταν στ’ αλή-

θεια κακιά!»

«Θα την έβαζε να κοιμηθεί σ’ ένα γυάλινο φέρε-

τρο;» πρότεινε ο Μπένετ. 

«Αυτό το έπαθε η Χιονάτη απλώς επειδή ήταν 

όμορφη», είπε μελαγχολικά η Φλοριζέλα. «Την Κοκ-

κινοσκουφίτσα την κατάπιε ένας λύκος απλώς επει-

δή επισκέφθηκε τη γιαγιά της».

«Και η Ωραία Κοιμωμένη…» της θύμισε ο Μπένετ. 

«Ας μην ανοίξω το στόμα μου καλύτερα για την 
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Ωραία Κοιμωμένη! Τέλος πάντων. Δεν έγινε κάτι τέ-

τοιο μόλις τώρα».

«Έγινε κάτι; Α, ναι! Το είπες. Ήταν ΞΑΦΝΙΚΟ;»

«Ήταν κάπως ξαφνικό», συμφώνησε η Φλοριζέλα. 

«Ξαφνικά, αποκτήσαμε έναν πρίγκιπα. Λάθος παρά-

δοση από το κούριερ. Προοριζόταν να πάει κάπου 

αλλού».

«Μήπως να τους τον γυρίσετε πίσω;» πρότεινε ο 

Μπένετ. «Όταν θα είναι σπίτι;»

«Το σκέφτηκα, αλλά δεν τον θέλουν. Ήθελαν να 

παραγγείλουν ένα Μώρονσον, όχι ένα αληθινό μω-

ρό. Επρόκειτο για αντικατάσταση. Μια άθλια αντι-

κατάσταση».

«Τι είναι το Μώρονσον;»

«Ένα είδος φούρνου», είπε μελαγχολικά η Φλορι-

ζέλα. «Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δε θέλουν ένα 

αληθινό μωρό. Οι γονείς μου, όμως, το θέλουν πολύ. 

Και λένε ότι θα γίνει βασιλιάς. Στο βασίλειό ΜΟΥ».

«Μάλιστα. Αυτό είναι το ρίσκο που παίρνεις», εί-

πε ευδιάθετα ο Μπένετ, «με το να γεννηθείς κορίτσι», 

πρόσθεσε.
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«Μα δε θέλω να πάρω αυτό το ρίσκο», απάντησε 

η Φλοριζέλα. «Δεν είχα σκοπό να το πάρω».

«Έτσι είναι οι Κανόνες για Πριγκίπισσες», εξήγη-

σε ο Μπένετ. «Όπως η Άδεια του Πρίγκιπα. Έτσι γι-

νόταν πάντα στη χώρα των παραμυθιών».

«Ε, λοιπόν, εγώ δεν ακολουθώ τους Κανόνες για 

Πριγκίπισσες», αντέδρασε η Φλοριζέλα. «Ξέρεις ότι 

δεν το κάνω. Έχω το δικό μου άλογο, τον Ζελεδάκια. 

Έχω σκοτώσει τον δικό μου δράκο. Στα γενέθλιά μου 

πέφτουν είκοσι ένας κανονιοβολισμοί και είναι όλοι 

δικοί μου. Και θα κληρονομήσω τα Επτά Βασίλεια».

«Θα κληρονομούσες τα Επτά Βασίλεια», τη διόρ-

θωσε ο Μπένετ. «Αλλά όχι πια! Όχι τώρα που έχουν 

έναν πρίγκιπα».

Η Φλοριζέλα το σκέφτηκε καλά. 

«Λοιπόν, αυτός είναι ένας Κανόνας για Πριγκίπισ-

σες που θα παραβιάσω όπως και δήποτε», είπε. «Δεν 

παραχωρώ το βασίλειό μου».

«Τότε θα πρέπει να μάθεις στον μικρό αδελφό σου 

να μη χρησιμοποιεί την Άδεια του Πρίγκιπα», πρό-

τεινε ο Μπένετ. «Διότι η Άδεια του Πρίγκιπα λέει ότι 
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τα αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια και ότι γί-

νονται βασιλιάδες είτε υπάρχει κάποιο κορίτσι είτε 

όχι. Και δε θα σου αρέσει καθόλου αυτό».

«Θα τον διδάξουμε και οι δύο μαζί», αποφάνθηκε 

η Φλοριζέλα. 

«Όπα, στάσου! Όχι εγώ!» Ο Μπένετ έκανε ένα βή-

μα προς τα πίσω. 

«Ναι, εσύ», είπε αποφασιστικά η Φλοριζέλα. «Αν εί-

σαι γνήσιος πρίγκιπας, αληθινός πρίγκιπας, τότε θα 

θέλεις να υπάρχει δικαιοσύνη. Ένας αληθινός πρίγκι-

πας νοιάζεται για το αν γίνεται σωστός διαχωρισμός 

και για το αν είναι όλοι ευτυχισμένοι, σωστά;»

Ο Μπένετ το σκέφτηκε για μια στιγμή. Νοιαζόταν 

στ’ αλήθεια για τη Φλοριζέλα και ήθελε στ’ αλήθεια 

να υπάρχει δικαιοσύνη. Πίστευε στ’ αλήθεια ότι τα 

κορίτσια ήταν το ίδιο ικανά με τ’ αγόρια και θα έπρε-

πε να έχουν ίσες ευκαιρίες. 

«Υποθέτω», είπε σκεφτικά. «Αλλά πάμε κόντρα σε 

όλα τα παραμύθια που έχουν ειπωθεί ποτέ…»

«Πολύ κόντρα», συμφώνησε η Φλοριζέλα. «Ας το 

κάνουμε!»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Δυστυχώς, ο Κούριερ Δυστυχώς, ο Κούριερ 
βρίσκει τις Άδειες του βρίσκει τις Άδειες του 
Πρίγκιπα το κάτι άλλοΠρίγκιπα το κάτι άλλο

Α ς αρχίσουμε από τα βασικά. Προκειμένου να 

διδάξουν τον πρίγκιπα Κούριερ, έπρεπε πρώ-

τα να τον ξεμοναχιάσουν. 

«Δεν μπορούμε να τον πάρουμε απλώς από την 

κούνια του!» είπε η Φλοριζέλα. «Ξέρω ότι δεν επι-

τρέπεται».

Στην πραγματικότητα, όμως, όταν πήγε να τον δει, 

ο πρίγκιπας είχε μεγαλώσει κι άλλο και δεν ήταν στη 

βασιλική κούνια. Δε χωρούσε πια εκεί.

«Μα πώς ξεπετάγονται τόσο γρήγορα!» είπε τρυ-

φερά ο βασιλιάς. «Κοίτα, Φλοριζέλα, θα γίνει πιο ψη-

λός από σένα».
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«Ναι», συμφώνησε η Φλοριζέλα. «Μέχρι αύριο, αν 

συνεχίσει μ’ αυτόν τον ρυθμό. Και πάλι όμως, αυτό 

δεν αρκεί για να γίνει βασιλιάς. Διότι, αν το μόνο κρι-

τήριο ήταν το ύψος, τότε οι μπασκετμπολίστες θα 

ήταν βασιλιάδες. Αν το κριτήριο ήταν η δύναμη, τό-

τε όλοι οι βασιλιάδες θα ήταν αρσιβαρίστες. Πράγ-

μα που δεν ισχύει».

«Οπωσδήποτε!» είπε ο βασιλιάς, που ήταν αρκε-

τά κοντός και στρουμπουλός. «Ποσωσδήποτε!»

«Άρα συμφωνείς ότι δεν έχει σημασία πόσο ψη-

λός είσαι για να γίνεις βασιλιάς;»

«Όχι», είπε ο βασιλιάς. «Δεν έχει σημασία πόσο 

ψηλός είσαι».

«Και δεν έχει σημασία πόσο δυνατός είσαι για να 

γίνεις βασιλιάς;»

«Όχι», είπε αυτός προσεκτικά.

«Τότε γιατί έχει σημασία αν είσαι κορίτσι, αγόρι ή 

οτιδήποτε άλλο;»

Ο βασιλιάς χάιδεψε το πιγούνι του και φάνηκε να 

συλλογίζεται. 

«Γιατί είναι παράδοση, να γιατί», είπε. «Χρονο-
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λογείται από την εποχή όπου όλα τα έκαναν οι βα-

σιλιάδες και οι πριγκίπισσες συνήθως έβοσκαν χή-

νες ή κάποιες φορές γίνονταν υπηρέτριες. Κάποιες 

άλλες φορές δεν ήταν καν άνθρωποι αλλά γεννιού-

νταν μέσα από ψάρια ή λουλούδια. Ορισμένες φυ-

λακίζονταν σε πύργους τους οποίους δεν μπορού-

σαν να κατέβουν. Κάμποσες έπεφταν σε ύπνο βα-

θύ μέχρι να τις ξυπνήσει ο πρίγκιπας. Καημενού-

λες! Φαντάσου να έχεις τα γενέθλιά σου, να σε παίρ-

νει ο ύπνος στη μέση του πρώτου σου πάρτι και να 

μην ξυπνάς για εκατό χρόνια! Τα κορίτσια είναι τό-

σο γελοία!» Ο βασιλιάς γέλασε αλλά, όταν είδε το 

πρόσωπο της Φλοριζέλα, το γύρισε σε βήχα. «Καη-

μενούλες», είπε πιο σοβαρά. «Τραγικό, τι να λέμε 

τώρα».

«Αυτές οι εποχές έχουν περάσει», είπε αποφασι-

στικά η Φλοριζέλα. «Εδώ και καιρό. Μπορούμε να 

πάμε μια βόλτα τον Κούριερ;»

«Μπορείς να τον πας μια βόλτα με το πόνι του», 

αποκρίθηκε ο βασιλιάς. 

«Έχει πόνι; Γιατί έχει πόνι έτσι ξαφνικά;»
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Είναι αγορίστικη υπόθεση.  
Οι πρίγκιπες παίρνουν  
τον θρόνο ανεξάρτητα από  

το πόσες αδελφές έχουν και είναι 
αυτοί που γράφουν τους νόμους. 
Μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά 
ό,τι θέλουν. Γιορτάζουν τα γενέθλιά 
τους με είκοσι έναν κανονιοβολισμούς 
και όλοι υποκλίνονται μπροστά τους. 
Είναι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης… ενώ οι πριγκίπισσες 
μπορούν μόνο να κοιτάζουν από 
μακριά. Παίρνουν το καλύτερο 
άλογο και έχουν το δικαίωμα  
να διαλέξουν τη σύζυγό τους... 

Η πριγκίπισσα Φλοριζέλα  
δε συμφωνεί με τίποτε από αυτά. 
Γυρίζει όλο το βασίλειο παρέα με  
τον μικρό αδελφό της και ζουν  
μαζί τις δικές τους περιπέτειες.  
Θα καταφέρει άραγε να τον πείσει 
ότι οι κανόνες για πριγκίπισσες και  
οι άδειες του πρίγκιπα δεν έχουν 
θέση σε έναν δίκαιο κόσμο και  
ότι τα κορίτσια και τα αγόρια  
θα πρέπει να έχουν την ελευθερία  
να ακολουθούν αυτό που επιθυμεί  
η καρδιά τους;

…ήταν ένας μικρός αδελφός 

που έφερε τα πάνω
κάτω στον κόσμο 

της πριγκίπισσας Φλοριζέλα…

2

Το νέο εκπληκτικό βιβλίο 

από τη συγγραφέα 

του Κανόνες για Πριγκίπισσες

Φιλίπα Γκρέγκορι. ΦΙΛΙΠΑ
ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ

    Μια φορά

κι έναν καιρό...

Η ΦΙΛΙΠΑ ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ έχει σπουδάσει 
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ  
και έχει διδακτορικό στη λογοτεχνία 
του 18ου αιώνα από το Πανεπιστήμιο 
του Εδιμβούργου. Το πάθος της για 
την Ιστορία και η αφοσίωσή της στην 
ιστορική ορθότητα είναι από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της γραφής της. 
Συγγραφέας ευπώλητων ιστορικών 
μυθιστορημάτων, αρθρογραφεί επιπλέον 
για εφημερίδες στην Αγγλία, καθώς και 
για τις The Washington Post και The LA 
Times. Επίσης εμφανίζεται συχνά στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. 
Πέρα από την Ιστορία, το άλλο πάθος 
της είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση 
που σύστησε πριν από είκοσι χρόνια,  
η Gardens for Gambia, μέσω της οποίας 
έχει βοηθήσει παιδιά και σχολεία στην 
Γκάμπια, στην Αφρική. Σήμερα ζει με 
την οικογένειά της σε μια μικρή φάρμα 
στο Γιόρκσιρ της Αγγλίας. Από τις 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί 
επίσης το βιβλίο της ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ 1.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
συγγραφέως: www.philippagregory.com, 
όπως και τις σελίδες της στο twitter  
και στο facebook.

Εικονογράφηση:

 Κρις ΤσάτερτονΑΛΛΑ ΌΧΙ ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ…
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Από 8 ετών
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