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Κεφϊλαιο 1

Σο καλοκαύρι ξεκύνηςε η ιςτορύα.

Οι νυχτερύδεσ εκεύνη την εποχό 
ζούςαν ςε αποικύεσ ςε ϋνα 
χοιροςτϊςιο  από ϋξω  από την 
πόλη.

Αυτό το χοιροςτϊςιο όταν ϋνα 
αχούρι, με πεταμϋνα  ςκουπύδια 
εδώ και εκεύ.

Επύςησ, εύχε παντού δϋντρα.



Κεφϊλαιο 2

Λύγεσ νύχτεσ αργότερα 
βρϋθηκαν και οι τρεισ νυχτερύδεσ 
(Πιπιςτρϋλοσ, Μπαρμπαςτϋλλασ 
και η ηρωύδα) μαζύ ςε ϋνα 
δϋντρο ϋξω από την πόλη για να 
βρουν φαγητό. 

την πόλη πόγαν ςτον 
κινηματογρϊφο και ςτο 
Μουςεύο Φυςικόσ Ιςτορύασ …               



. 

Κεφϊλαιο 3

Όταν οι 3 νυχτερύδεσ γύριςαν ςτην 
φωλιϊ τουσ  τα ξημερώματα 
ϋπεςαν για ύπνο. 

Πολύ μϊθημα  και προβληματιςμόσ 
εύχε ςτο μουςεύο αλλϊ η ηρωύδα 
δεν ϋπρεπε να κοιμηθεύ.

Ο Νυκτοβϊτησ εύχε πονόκοιλο γιατύ 
εύχε φϊει ςε ϋνα  χωρϊφι 
δηλητηριαςμϋνα ϋντομα.



Κεφϊλαιο 4

Ο Πιπιςτρϋλοσ και ο 
Μπαρμπαςτϋλασ και η ηρωύδα 
ξεκινόςαν για αυτϊ τα χωρϊφια, 
για να μϊθουν τι ςυμβαύνει αλλϊ 
ζαλύζονταν και δεν μπορούςαν να 
αντϋξουν το φωσ και ϋτςι γύριςαν 
πύςω.                     



Κεφϊλαιο 5

Εκεύνη την μϋρα εύχαν χϊςει τον 
Μπαρμπαςτϋλα και πόγαν να τον 
βρουν. Και όπωσ τον ϋψαχναν, 
ανακϊλυψαν ότι ϋνα χημικό υγρό 
μόλυνε τα ϋντομα που ϋτρωγαν.           



Κεφϊλαιο 6

Η ηρωύδα ςυνϋχιςε να ψϊχνει τον 
Μπαρμπαςτϋλα ξανϊ το πρωύ. 

Κϊποια ςτιγμό την κυνόγηςε μια 
γριούλα  και την ϋβαλε μϋςα ςτο ςπύτι 
τησ. Εκεύ η ηρωύδα όταν εύδε ϋνα 
ανοιχτό βιβλύο τρόμαξε διότι διϊβαςε 
για μια ςυνταγό ενόσ μαγικού 
φύλτρου με βαςικό ςυςτατικό ϋνα 
κόκαλο νυχτερύδασ. 

Η ηρωύδα ϋφυγε τρομαγμϋνη για το 
χοιροςτϊςιο.          



Κεφϊλαιο 7

Η ηρωύδα ϋφταςε ςτο χοιροςτϊςιο 
κουραςμϋνη και εύπε ςτον 
Πιπιςτρϋλο τι  τησ εύχε ςυμβεύ το 
πρωύ. Αποφϊςιςαν να γύνει ϋνα 
ϋκτακτο ςυμβούλιο για να 
εξηγόςουν ςτισ ϊλλεσ νυχτερύδεσ τι 
ϋφταιγε που αρρώςταιναν.

Μετϊ επικρϊτηςε τρόμοσ και φόβοσ 
και ο Μπαρμπαςτϋλασ όταν ακόμα 
εξαφανιςμϋνοσ…



Κεφϊλαιο 8

Οι νυχτερύδεσ ϋςτειλαν 10 ανιχνευτϋσ 
για να βρουν νϋο ςπύτι. 

ύντομα όρθαν τα καλϊ νϋα και ϋγινε η 
μετακόμιςη των νυχτερύδων ςτην 
ςπηλιϊ. 

Αλλϊ μετϊ από μερικϋσ μϋρεσ όρθαν οι 
ϊνθρωποι που ϋβαλαν πόρτεσ και 
καγκελόπορτεσ. Και ϋτςι οι νυχτερύδεσ 
ϋκαναν ϋνα ϋκτακτο ςυμβούλιο για να 
δουν τι θα κϊνουν.



Κεφϊλαιο 9

Οι νυχτερύδεσ ξανϊ αρχύςαν να
ψϊχνουν ϋνα νϋο ςπύτι επειδό ςτην
ςπηλιϊ όρθαν οι ϊνθρωποι.

Σελικϊ πόγαν ςε ϋνα ϋρημο χωριό…



Κεφϊλαιο 10

το ϋρημο χωριό εύδαν την αποικύα
του καμπαναριού και το κυριότερο
βρόκαν τον Μπαρμπαςτϋλα. Και
ϋζηςαν αυτού καλϊ και εμεύσ
καλύτερα!!!


