
 

 

Η αναζήτηση της Αγάπης 

Στο Ταλωχώρι, μια ήρεμη νύχτα επικρατούσε, όλοι ήταν κλεισμένοι στα μικρά σπιτάκια τους και ο 

Βασιλιάς με τη γυναίκα του χαλάρωναν στο μπαλκόνι της κρεβατοκάμαράς ακούγοντας το απαλό σφύριγμα 

του ανέμου. Όλα κυλούσαν ήρεμα και γαλήνια, όπως πάντα στο μικρό Ταλωχώρι. Η νεαρή πριγκίπισσα 

Αντωνία στεκόταν μπροστά στον επιχρυσωμένο καθρέφτη της και χτένιζε τα λαμπερά, μακριά μαλλιά της. 

Εκείνη τη νύχτα, όμως, ήταν γραφτό να της συμβεί κάτι μοιραίο που θα άλλαζε όχι μόνο τη δική της ζωή 

αλλά και ολόκληρου του χωριού.  

Ακούστηκαν φωνές από το δωμάτιο της πριγκίπισσας και αναστατώθηκε 

ολόκληρο το παλάτι. Όλοι που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο έτρεξαν προς την 

κρεβατοκάμαρά της και διαπίστωσαν το τραγικό γεγονός που είχε συμβεί… Η 

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ! ! !  

Οι γονείς της συγκλονισμένοι και φανερά ταραγμένοι απ’ τη λυπηρή και 

αναπάντεχη εξαφάνιση της κόρης τους, έτρεξαν αμέσως μέσα στη νύχτα να 

βρουν τι απέγινε η μονάκριβη κόρη τους. Ξημέρωσε. Μια μελαγχολική ησυχία 

απλωνόταν στα δρομάκια του Ταλωχωρίου. Οι βασιλείς ακόμα δεν είχαν 

επιστρέψει στο παλάτι, καθώς έψαχναν απεγνωσμένα τη μικρή τους Αντωνία. 

Τρεις μέρες και τρεις νύχτες ο στρατός του Βασιλιά αναζητούσε μάταια τι 

συνέβη στην πριγκίπισσα. Μπορεί οι στρατιώτες να μην μπορούσαν να δώσουν 

λύση στο μυστήριο της εξαφάνισης της κόρης του, αλλά εκείνος δε θύμωνε μαζί 

τους. Ήταν καλόκαρδος άνθρωπος και ήξερε πως όλοι αγαπούσαν το παιδί του 

και ήθελαν να βρεθεί σώο και αβλαβές. Έψαχνε, λοιπόν, έναν άλλο τρόπο για να 

μάθει τι είχε συμβεί στην κόρη του. Ένα βράδυ, καθώς ήταν ξάγρυπνος απ’ την 

αγωνία για την εξαφάνιση της κόρης του του  ήρθε μια ουρανοκατέβατη ιδέα. Το 

επόμενο κιόλας πρωινό συγκέντρωσε στην πλατεία όλους τους Ταλωχωρικούς 

και τους ανακοίνωσε: «Αγαπητοί μου Ταλωχωρικοί, όπως γνωρίζετε, σήμερα ξημέρωσε η τέταρτη μέρα που 

η μονάκριβη κόρη μου Αντωνία αγνοείται. Έτσι λοιπόν έχω να σας κάνω μια πρόταση, 

η οποία θα ωφελήσει και εσάς αλλά και εμένα και τη γυναίκα μου. Σας αναθέτω 

λοιπόν, στον καθένα ξεχωριστά να ψάξει πιθαμή προς πιθαμή ολόκληρο το Ταλωχώρι 

για να βρει την Αντωνία. Όποιος θα τα καταφέρει δε θα μείνει παραπονεμένος. Γιατί ο 

εκλεκτός που θα βρει τη χαμένη πριγκίπισσα θα έχει την τιμή να την παντρευτεί…». Οι 

Ταλωχωρικοί σάστισαν και άρχισαν να κοιτάζονται μεταξύ τους. Ενθουσιάστηκαν με 

την ανακοίνωση του βασιλιά, διότι κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στην 

εκθαμβωτική ομορφιά της. Όλοι πήραν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να βγάλουν εις 

πέρας τη δύσκολη αποστολή που τους είχε αναθέσει ο Βασιλιάς. Οι Ταλωχωρικοί 

σκορπίστηκαν σε ολόκληρο το Ταλωχώρι και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια τους για την 

αναζήτηση της χαμένης πριγκίπισσας Αντωνίας. Αν πιστεύεις πως είσαι ικανός να 

λύσεις αυτό το μυστήριο εξαφάνισης της Αντωνίας, ακολούθησε τις ακριβείς οδηγίες 

που θα σου δώσει η καταξιωμένη σύμβουλος του παλατιού Αθανασία – Μαρία και ο 

ζωγράφος της αυλής Χρηστάκιους και πάρε και εσύ μέρος σε αυτό το κυνήγι της 

αγάπης! 
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