


Θα πήγαινες στην πόλη, θα είχες φίλο έναν πειρατή, θα ζούσες σε ένα διαστημόπλοιο με σιντριβάνι, 
θα ταξίδευες με τρίκυκλο, θα έτρωγες αστακό, θα φορούσες πανοπλία με αθλητικά και καπέλο 
κυνηγού, θα είχες για κατοικίδιο ένα τουκάν, θα ήσουν δύτης, θα έφτιαχνες χιονάνθρωπο και θα 
κοιμόσουν σε κουκέτα; Ή θα πήγαινες στο φεγγάρι, θα είχες φίλο ένα φάντασμα, θα έμενες σε σκηνή 
με τραμπολίνο, θα ταξίδευες με κανό, θα έτρωγες λουκάνικα, θα φορούσες τζιν μπουφάν με κορώνα 
στο κεφάλι και πλατφόρμες, θα είχες για κατοικίδιο μια μαϊμού, θα ήσουν μοντέλο, θα έκανες 
σαπουνόφουσκες και θα κοιμόσουν σε ένα παπούτσι; Μήπως θα πήγαινες στην παραλία, θα είχες 
φίλο έναν Βίκινγκ, θα ζούσες σε παλάτι με τραπέζι του πινγκ πονγκ, θα ταξίδευες με λιμουζίνα, θα 
έτρωγες σοκολάτες, θα φορούσες μια ψάθινη φούστα με καουμπόικο καπέλο και παντόφλες, θα 
είχες έναν ελέφαντα για κατοικίδιο, θα ήσουν κομμώτρια, θα έπαιζες σε ένα φουσκωτό κάστρο, θα 
κοιμόσουν σε σπιτάκι σκύλου; Ή θα πήγαινες στην έρημο, θα έκανες φίλο έναν ιππότη, θα ζούσες σε 
έναν πύργο με μυστική έξοδο, θα ταξίδευες με ελικόπτερο, θα έτρωγες μπέργκερ, θα φορούσες 
πόντσο με γόβες στιλέτο και γούνινο καπέλο, θα είχες για κατοικίδιο μια αράχνη, θα ήσουν μάγος, 
θα χόρευες παραδοσιακούς χορούς, και θα κοιμόσουν σε κρεβάτι εκστρατείας; Ή θα πήγαινες στην 
κορυφή ενός βουνού, θα είχες φίλο έναν εξωγήινο, θα ζούσες σε φάρο με πολυελαίους, θα ταξίδευες 
με κανό, θα έτρωγες πατατάκια, θα φορούσες σκωτσέζικη φούστα με μποτίνια και σομπρέρο, θα είχες 
για κατοικίδιο έναν μονόκερο, θα ήσουν αστροναύτης, θα έφτιαχνες παζλ και θα κοιμόσουν σε αιώρα;
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ΕΣΥ
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

Nick Sharratt & Pippa Goodhart

Φαντάσου να μπορούσες 
να έχεις ό,τι ήθελες!

Τι εννοείς;

Απλά γύρνα τις σελίδες του βιβλίου, 
κοίτα και επίλεξε.



Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε,

Θέλω να δω 
την πόλη!

Πάμε στη ζούγκλα!

Βοήθεια!



πού θα πήγαινες;



Ποιον θα ήθελες για

Αυτή θέλω 
για φίλη μου.

συγγενή ή για φίλο;



Νιάααου!

Μπορεί να είναι αυτός
ο παππούς μου;

συγγενή ή για φίλο;




