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Στους πρόποδες του όρους Πινέλο, στο μακρινό Χρωματιστάν, απλώνεται σαν 
πολύχρωμη θάλασσα η πεδιάδα των χρωμάτων! Εκεί ζουν οι μοναδικοί στον 
κόσμο ελέφαντες με τιράντες, οι ηρωικοί προστάτες των χρωμάτων ολόκληρου 
του πλανήτη.  

Ο Μπάμπου, με τη δύναμη του μπλε, η Μούμου, με την ταχύτητα του κόκκι-
νου, και ο Κίνγκο, με τα φτερά του κίτρινου, είναι πάντα έτοιμοι να σώσουν τα 
χρώματα από κάθε απειλή και να τα διατηρήσουν όμορφα και λαμπερά.  

Η περιπέτειά τους ξεκινά όταν οι ταχυδρομικές μέλισσες ενημερώνουν τους 
τρεις ελέφαντες, με ένα μήνυμα γραμμένο σε μπανανόφλουδα, πως τα χρώματα 
από τους κήπους του Μπογιάτι έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Εκείνοι, χωρίς 
να χάσουν ούτε λεπτό, αναλαμβάνουν δράση. Έτοιμοι για ακόμα μία φορά να 
υπερασπιστούν και να σώσουν τα χρώματα από τον κακό χρωματοκλέφτη, εκτο-
ξεύονται προς τους κήπους, χρησιμοποιώντας τις μαγικές τους τιράντες.

Οι ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ είναι ένα παραμύθι γεμάτο χρώμα, χιούμορ 

και μηνύματα για την υπεράσπιση του καλού και τη δύναμη της συνεργασίας. 

Ένα ξεχωριστό παραμύθι από τον αγαπημένο μας Lebee, κατά κόσμον 

Γιώργο Δ. Λεμπέση, που θα χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους χρωματιστά χαμόγελα.
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ΣΣτους πρόποδες του όρους Πινέλο, στο μακρινό Χρωματιστάν, απλώ-
νεται σαν πολύχρωμη θάλασσα η πεδιάδα των χρωμάτων! Μικρές 

και μεγάλες ροζοκόκκινες λιμνούλες, ψηλά και χαμηλά πρασινοκίτρινα 
λοφάκια, πελώρια και τοσοδούλικα χρωματιστά λουλούδια, στρουμπου-
λά και λεπτά πορτοκαλομόβ θαμνάκια είναι μερικά από τα όμορφα στοι-
χεία αυτής της πεδιάδας. 

Το πιο αξιοθαύμαστο, όμως, είναι ότι εκεί ζουν οι μοναδικοί ελέφα-
ντες με τιράντες! Οι προστάτες των χρωμάτων ολόκληρου του κόσμου! 
Ο Μπάμπου με τη δύναμη του μπλε, η Μούμου με την ταχύτητα του 
κόκκινου και ο Κίνγκο με τα φτερά του κίτρινου είναι πάντα έτοιμοι να 
σώσουν τα χρώματα από κάθε απειλή και να τα διατηρήσουν όμορφα 
και λαμπερά.
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Ελάτε γρήγορα στους κήπους του Μπογιάτι. Τα λουλούδια  Ελάτε γρήγορα στους κήπους του Μπογιάτι. Τα λουλούδια  
άρχισαν να χάνουν το χρώμα τους και η παραγωγή μπογιάς  άρχισαν να χάνουν το χρώμα τους και η παραγωγή μπογιάς  
έχει σταματήσει. Τα χρώματα κινδυνεύουν! Βοηθήστε μας! έχει σταματήσει. Τα χρώματα κινδυνεύουν! Βοηθήστε μας! 

«Στους κήπους του Μπογιάτι;» αναφώνησαν τρομαγμένοι. 
«Μα αυτό είναι τρομερό. Εκεί φτιάχνονται όλες οι μπογιές του κό-

σμου από τα χρώματα των λουλουδιών», είπε ο Κίνγκο με τεντωμέ-
να αυτιά. 

«Αν δεν τα σώσουμε, οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς μπογιές και 
τα πάντα θα γίνουν άχρωμα! Ούτε να το φανταστώ δεν μπορώ!» συ-
μπλήρωσε η Μούμου.

Η μέρα δεν είχε προλάβει να κάνει την εμφάνισή της ακόμα και 
όλοι ροχάλιζαν του καλού καιρού. Μέχρι και τα πορτοκαλομόβ θα-
μνάκια, που συνήθως ξυπνούσαν πριν ξημερώσει, κοιμόντουσαν 
βαθιά. 

Ο ήχος των μελισσών που πλησίασαν σαν αεροπλάνο, όμως, τους 
ξύπνησε απότομα. 

«Μήνυμα για τους ελέφαντες με τιράντες», φώναξε από ψηλά ο 
αρχηγός του σμήνους και ένας μικρός φάκελος προσγειώθηκε στο 
έδαφος. 

«Μάλλον δεν είναι για καλό! Κάπου θα υπάρχει πρόβλημα», είπε 
ο Κίνγκο. 

Οι ελέφαντες άνοιξαν προσεκτικά τον φάκελο. Μέσα 
υπήρχε μια τυλιγμένη μπανανόφλουδα και πάνω της 
χαραγμένες ελεφαντολέξεις.
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«Τι περιμένουμε λοιπόν; Η κατάσταση είναι σοβαρή! Ελέφαντες, 
ώρα να σώσουμε τα χρώματα», φώναξε ο Μπάμπου, δίνοντας το 
σύνθημα στην ηρωική ομάδα να βουτήξει στη χρωματολίμνη και να 
μεταμορφωθούν σε Ελέφαντες με Τιράντες.

«Με τα φτερά του κίτρινου, μύρτιλα με χρυσόσκονη μασάμε και βου-
τάμε», φώναξε ο Κίνγκο. 

«Με την ταχύτητα του κόκκινου, ήρωες μοναδικοί με μάσκες και τιρά-
ντες», είπε δυνατά η Μούμου. 

«Με τη δύναμη του μπλε, Κίνγκο, Μπάμπου και Μουμού, προστά-
τες των χρωμάτων», συμπλήρωσε ο Μπάμπου κι όλοι μαζί βούτηξαν 
στη χρωματισμένη λίμνη. 

Σε δυο δευτερόλεπτα εκτινάχθηκαν στον αέρα φορώντας τις ηρωι-
κές τους στολές και, φυσικά, τις μαγικές τους τιράντες. 

«Έτοιμοι για τιραντοεκτόξευση;» ρώτησε ο Μπάμπου. 
«Έτοιμοι!» απάντησε η Μούμου. 
«Προορισμός οι κήποι του Μπογιάτι», έδωσε εντολή ο Μπάμπου 

και εκτοξεύθηκαν με τεράστια ταχύτητα στον ουρανό. 
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