
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ
THE LOST HEROES

Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν
Once upon a time in far away places

οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο
the old friends Bolek, Lolek, Asterix,
Οβελίξ, ο Ταρζάν και ο Καραγκιόζης.
Obelix, Tarzan and Karagiozis met again.



Όλοι μαζί ξεκίνησαν για το ταξίδι στη Χαβάη, όμως την ώρα
They all set off for their journey to Hawaii. But during

που ταξίδευαν κάτι κακό συνέβη και αντί για τη Χαβάη βρέθηκαν
their journey something bad happened and instead of Hawaii
they found themselves
σε ένα νησί ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιρλανδία: το νησί
on an island, somewhere between England and Ireland: the
island
Στραματία.
Stramatia.



Όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο δεν ήξεραν τι να κάνουν·
When they got off the plane they were desperate and
they didn’t know what to do

εκτός από τον Ταρζάν.
Only Tarzan knew.

Έτσι ο Ταρζάν, επειδή είχε επιβιώσει στην άγρια φύση,
And because he had lived in the wild,

έπρεπε να τους βοηθήσει. Άρχισε λοιπόν να χτίζει μια καλύβα από
he started making a little hut made
κορμούς.
of trunks.

Μετά ανέθεσε στον Μπόλεκ και τον Λόλεκ να βρούνε
Later , he ordered Bolek and Lolek to find

φαγητό. Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ άρχισαν ή μάλλον προσπάθησαν
some food. Asterix and Obelix were trying
να φτιάξουν μια σχεδία για να φύγουν όλοι από αυτό το νησί.
to make a little boat for them to leave the island.



Πέρασαν μέρες και μέρες ψάχνοντας έναν τρόπο για να
They tried for a long time to find away to escape
φύγουν από το νησί.
form the island.

Όταν ο Καραγκιόζης πήγε να φέρει νερό εκεί που έμεναν,
When Karagiozis went to bring some water,

αντίκρισε μια όμορφη κοπέλα και δίπλα ένα ποταμόπλοιο.
he saw a beautiful girl and a boat near her.

Αμέσως έτρεξε να το πει στους άλλους, αλλά και να κάνει
Immediately he ran to tell the others and to do

κάτι σωστό για πρώτη φορά.
something good for once.

Όλοι έτρεξαν να δουν την όμορφη κοπέλα στο ποτάμι.
They all ran to see the beautiful girl in the river.



Η κοπέλα μόλις τους είδε, τρόμαξε, αλλά μετά τους
When the girl saw them, she got scared. After that she

πλησίασε, και τους είπε το όνομά της: «Μαίρη Τζέην» και αφού
went near them and she told her name “Mary Jane”.
συστήθηκαν τους υποσχέθηκε να τους βοηθήσει και να τους πάρει
She promised to help them
μακριά από εκεί.
to go away.



Κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το ποταμόπλοιο   κάτι    πήγε
But something went wrong during the journey.
στραβά: εκεί που χαίρονταν και τραγουδούσαν, το ποταμόπλοιο
While they were dancing and singing, the ship hip on a reef-
χτύπησε σε έναν ύφαλο και όλο το πετρέλαιο χύθηκε στο ποτάμι.
And the worst thing. The oil poured into the river. Immediately

Αμέσως ο Ταρζάν, κατέβηκε και με τη δύναμή του έσπασε
Tarzan , being strong, cut a trunk from a tree and put it in the
έναν κορμό δέντρου για να εμποδίσει το πετρέλαιο να μολύνει το
river to prevent the pollution.
υπόλοιπο ποτάμι.

Το ποτάμι άρχισε να καθαρίζει σιγά σιγά κι έτσι με τις
Fortunately the river got cleaner and cleaner. They fixed the
μικρές επιδιορθώσεις που έγιναν στο ποταμόπλοιο μπορούσαν να
damage and they were able to go on their trip.
συνεχίσουν το ταξίδι τους.



Το μαρτύριο επιτέλους θα τελείωνε και όλοι θα
Their adventure would come to an end and every body
ξαναγυρνούσαν στα σπίτια τους και η ζωή τους θα κυλούσε
would go home and live their life.
αρμονικά, όπως και πριν.
in peace again.

Αλλά όλοι είχαν μια κοινή στενοχώρια, τον αποχαιρετισμό.
But they all had a common worry: the farewell.

Όμως είχαν κανονίσει να ξαναβρεθούν στη Γαλλία, αλλά και
But they had arranged to meet again in France,
στην Αγγλία και στην Πολωνία και τέλος στην Ελλάδα
in England, in Poland and in Greece.
Έτσι λοιπόν τελειώνει η ιστορία μας με ένα ευτυχισμένο τέλος.

-This is the end of our strange story. A happy end.
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