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Σ’ ένα μακρινό δάσος, κοντά σε μία λιμνούλα, υπάρχει 
μια μικρή πανέμορφη πολιτεία. Είναι γεμάτη λουλούδια, 
γι’ αυτό και ονομάζεται Λουλουδούπολη! Στη μικρή αυτή 
πόλη κατοικούν μικροσκοπικές νεράιδες που αγαπάνε 
πολύ τα λουλούδια. Τα ποτίζουν, τα σκαλίζουν, τα 
κλαδεύουν και, όταν έρχεται η άνοιξη, μαζεύουν τ’ άνθη 
τους από τα οποία φτιάχνουν αρώματα και καλλυντικά.
Κάθε χρόνο, τις επισκέπτονται νεράιδες απ’ όλο τον κόσμο 
προκειμένου να προμηθευτούν τα εξαίσιά τους προϊόντα. 
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Η άνοιξη μπήκε για τα καλά στη Λουλουδούπολη, 
τα λουλούδια άνθισαν και όλη η πλάση γέμισε με 

χρώματα και αρώματα. Οι νεράιδες άρχισαν τότε τη 
συγκομιδή, φορώντας πολύχρωμα φορεματάκια και 
καπελάκια. Ήταν τόσο πολύ χαρούμενες, που δούλευαν 
τραγουδώντας, σαν να ’ταν γι’ αυτές μια μεγάλη γιορτή. 
Έφτιαξαν πολλά αρώματα και καλλυντικά, τα οποία 
έβαλαν σε βαζάκια με όμορφες ετικέτες.
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Λίγο καιρό αργότερα 
ωρίμασαν τα φρούτα του δάσους. 
Η Αντζελίνα, η νεραϊδομαγείρισσα της 
Λουλουδούπολης, ετοιμάστηκε να φτιάξει μαρμελάδα. 
Έβαλε ένα μεγάλο καλάθι στο καροτσάκι της κι έφυγε 
για το δάσος, περπατώντας ανάμεσα σ’ ανθισμένες 
μηλιές, κρινάκια και παπαρούνες. Πέταγε πότε στις 
κερασιές για κεράσια, πότε στους θάμνους για 
βατόμουρα και πότε στο έδαφος για αγριοφράουλες. 
Μέχρι να το καταλάβει είχε γεμίσει το καλάθι της με 
φρέσκα και ζουμερά φρούτα.
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Η Αντζελίνα επέστρεψε στη Λουλουδούπολη, καθάρισε τα φρούτα 
και τα ’βαλε στη μεγάλη κόκκινη κατσαρόλα της. Η νεράιδα θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει κάποιο γλυκαντικό. Τι θα κάνει; Θα βάλει ζάχαρη; 
Α, όχι! Oι νεράιδες δεν τρώνε ζάχαρη, γιατί τα ζαχαροζούζουνα 
τρυπάνε τα δοντάκια τους και φτιάχνουν μέσα σ’ αυτά τις φωλιές 
τους. Κοντά στη Λουλουδούπολη υπάρχει ένας κάμπος με αμπέλια. 
Οι νεράιδες κάθε χρόνο βοηθούν τους αμπελουργούς στον τρύγο 
και εκείνοι τις δίνουν, για αντάλλαγμα, πολλά σταφύλια. Με αυτά 
φτιάχνουν χυμό που θα βάλουν στα γλυκά τους αντί της ζάχαρης. 
Πώς το κάνουν; Απλά, στύβουν τα σταφύλια με τα χεράκια τους και 
στη συνέχεια βράζουν τον χυμό τους για να 
γίνει πηκτός και γλυκός.
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