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Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα 

                                                  Ρόμπερτ Μανσκ 

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ. Ζούσε σε ένα 

κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας. Επρόκειτο να παντρευτεί έναν πρίγκιπα 

που ονομαζόταν Ρονάλδος. Δυστυχώς, ένας δράκος έσπασε το κάστρο της, έκαψε όλα 

τα ρούχα της με τη φλογερή αναπνοή του και άρπαξε τον πρίγκιπα Ρονάλδο. Η 

Ελισάβετ αποφάσισε να κυνηγήσει τον δράκο και να πάρει τον Ρονάλδο πίσω. Κοίταξε 

παντού για να βρει κάτι να φορέσει, αλλά το μόνο πράγμα που κατάφερε να βρει να 

φορέσει και το οποίο δεν ήταν καμένο ήταν μια χαρτοσακούλα. Έτσι, φόρεσε τη 

χαρτοσακούλα και ακολούθησε το δράκο. Ήταν εύκολο να τον ακολουθήσει, διότι 

άφησε πίσω του μια γραμμή από καμένα δάση και δόντια αλόγων.  

Τελικά, η Ελισάβετ ήρθε σε μια σπηλιά με μια μεγάλη πόρτα που είχε ένα 

τεράστιο ρόπτρο σε αυτή. Πήρε στα χέρια της το ρόπτρο και χτύπησε την πόρτα. Ο 

δράκος έβγαλε τη μύτη του έξω από την πόρτα και είπε: «Λοιπόν, μια πριγκίπισσα! 

Μου αρέσει να τρώω πριγκίπισσες, αλλά έχω ήδη φάει ένα ολόκληρο κάστρο σήμερα. 

Είμαι ένας πολύ απασχολημένος δράκος. Γύρνα πίσω αύριο.» Και χτύπησε την πόρτα  

τόσο γρήγορα που παραλίγο να πιαστεί η μύτη της Ελισάβετ μέσα. Η Ελισάβετ άρπαξε 

το ρόπτρο και χτύπησε και πάλι την πόρτα. Ο δράκος κόλλησε τη μύτη του έξω από 



. 

την πόρτα και είπε: «Φύγε. Μου αρέσει να τρώω πριγκίπισσες, αλλά έχω ήδη φάει ένα 

ολόκληρο κάστρο σήμερα. Είμαι ένας πολύ απασχολημένος δράκος. Γύρνα πίσω 

αύριο». «Περιμένετε!» φώναξε η Ελισάβετ. «Είναι αλήθεια ότι είστε ο εξυπνότερος και 

σφοδρότερος δράκος σε ολόκληρο τον κόσμο;». «Ναι» είπε ο δράκος. «Είναι αλήθεια,» 

είπε η Ελισάβετ, «ότι μπορείτε να κάψετε έως και δέκα δάση με την πύρινη αναπνοή 

σας;». «Ω, ναι,» είπε ο δράκος, και πήρε μια τεράστια, βαθιά αναπνοή και φύσηξε τόση 

πολλή φωτιά που έκαψε πενήντα δάση. «Φανταστικό,» είπε η Ελισάβετ. Και ο δράκος 

πήρε άλλη μια τεράστια ανάσα και εξέπνευσε τόση πολλή φωτιά που έκαψε εκατό 

δάση. «Καταπληκτικό»!, είπε η Ελισάβετ. Και ο δράκος πήρε μια άλλη τεράστια ανάσα, 

αλλά αυτή τη φορά τίποτα δεν βγήκε. Ο δράκος δεν είχε πια αρκετή φωτιά ούτε για να 

μαγειρέψει έναν κεφτέ. 

Η Ελισάβετ είπε: «Δράκε, είναι αλήθεια ότι μπορείτε να πετάξετε γύρω από τον 

κόσμο σε δέκα μόλις δευτερόλεπτα;». «Γιατί; Ναι,» είπε ο δράκος και πήδηξε πάνω και 

πέταξε γύρω από τον κόσμο μέσα σε δέκα μόλις δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ 

κουρασμένος όταν ήρθε πίσω. Αλλά η Ελισάβετ φώναξε, «Φανταστικό, καν' το πάλι!». 

Έτσι, ο δράκος πετάχτηκε πάνω και πέταξε γύρω από ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε 

μόλις είκοσι δευτερόλεπτα. Όταν ήρθε πίσω, ήταν πολύ κουρασμένος για να μιλήσει 

και ξάπλωσε κάτω και κοιμήθηκε αμέσως. Η Ελισάβετ ψιθύρισε: «Δράκε!». Ο δράκος 

δεν κουνήθηκε καθόλου. Η Ελισάβετ σήκωσε το αυτί του δράκου, έβαλε το κεφάλι της 

μέσα και φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε: «Δράκε!». Ο δράκος ήταν τόσο κουρασμένος 

που ούτε που κουνήθηκε.  

 

Η Ελισάβετ περπάτησε πάνω από το δράκο και άνοιξε την πόρτα της σπηλιάς. 

Εκεί ήταν ο πρίγκιπας Ρονάλδος. Αυτός την κοίταξε και της είπε: «Ελισάβετ, είσαι 

χάλια! Μυρίζεις στάχτη, τα μαλλιά σου είναι ανακατεμένα και φοράς μια βρώμικη 

παλιά χαρτοσακούλα. Έλα πίσω, όταν είσαι ντυμένη σαν μια πραγματική πριγκίπισσα.».  
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Η πριγκίπισσα και η χαρτοσακούλα 

 

Απαντώ τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

 

1. Γιατί η πριγκίπισσα Ελισάβετ φορούσε για φόρεμα μια χαρτοσακούλα; 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

2. Γιατί η πριγκίπισσα Ελισάβετ ρώτησε το δράκο αν μπορεί να κάψει δέκα δάση με την 

αναπνοή του και αν μπορεί να γυρίσει τον κόσμο σε δέκα δευτερόλεπτα; 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

3. Γιατί η πριγκίπισσα Ελισάβετ αποκάλεσε τον «Ρονάλδο» παλιάνθρωπο; 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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Πιο κάτω υπάρχει μια λίστα με πολλά επίθετα. Κυκλώνω αυτά που ταιριάζουν στην 

πριγκίπισσα Ελισάβετ. 

 

πανέξυπνη   τεμπέλα    αχάριστη 

 φαντασμένη    ατρόμητη   γενναία 

    δυναμική  κακιά      ευαίσθητη      ευρηματική 

αδύναμη   δειλή      τυχερή    παλιάνθρωπος 

                 βρωμερή         λερωμένη 

   σκληρή    βίαια    αναίσθητη 

       παραδειγματική   

 

 

 

 

 

Πιο κάτω υπάρχει μια λίστα με πολλά επίθετα. Κυκλώνω αυτά που ταιριάζουν στον 

πρίγκιπα Ρονάλδο. 

 

πανέξυπνος   τεμπέλης    αχάριστος 

 φαντασμένος    ατρόμητος   γενναίος 

    δυναμικός  κακός      ευαίσθητος      ευρηματικός 

αδύναμος   δειλός      τυχερός    παλιάνθρωπος 

                 βρωμερός     λερωμένος 

   σκληρός    βίαιος    αναίσθητος 

       παραδειγματικός   
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Ο ποδοσφαιριστής 

προσπερνά τον 

αντίπαλό του. 

Ο τερματοφύλακας 

κόβει το σουτ. 

Η ομάδα πανηγυρίζει. 

Ο παίχτης παίρνει 

κόκκινη κάρτα. 
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Ο καιρός θα είναι 

βροχερός. 

Η θερμοκρασία θα 

ανέβει στους 40 

βαθμούς. 

Ο άνεμος θα είναι 

πολύ μεγάλος. 
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Στο βουνό θα ρίξει 

χιόνι. 

Η Ελισάβετ ζούσε σε 

ένα κάστρο. 

Ένας δράκος έσπασε 

το κάστρο της.  
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Βρήκε μια 

χαρτοσακούλα και 

την φόρεσε.  

Τελικά δεν 

παντρεύτηκαν. 
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Αλλάζω τους χρόνους των ρημάτων ώστε η ιστορία να μην έγινε στο «κάποτε» 

αλλά να συμβαίνει στο «τώρα»! Ακολουθώ το παράδειγμα. 

 

Υπάρχει μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομάζεται Ελισάβετ. .................................. 
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