


I. Σξ βιβλίξ πξσ διάβαρα έυει χπ θέμα έμαμ μςεμςέκςιβ-παιδί ςξμ Κλξύζ πξσ ςξσ άοεραμ πξλύ ξι ςρίυλεπ ΚΑΡΠΕΝΣΕΡ.

Mια μέοα πήγε ρςξ πεοίπςεοξ μα πάοει έμα πακέςξ απ’ασςέπ.

II. Η Όλγα η ιδιξκςήςοια ςξσ πεοιπςέοξσ δεμ είυε ςρίυλεπ ΚΑΡΠΕΝΣΕΡ γιαςί ςηπ ςιπ είυαμ κλέφει. Σόςε η Ολγα ζήςηρε

από ςξμ Κλξσζ μα παοακξλξσθήρει ςξ πεοίπςεοό ςηπ για μα δει πξιξί κλέβξσμ ςιπ ςρίυλεπ .

III. Σημ επόμεμη μέοα ξ Κλξύζ ήπιε λίγξ γάλα και αμέρχπ πήγε μα παοακξλξσθήρει ςξ πεοίπςεοξ ςηπ Όλγαπ.

IV. Η Όλγα ήοθε ρςιπ 7:00 π.μ. Λίγξ πιξ μέςα ήοθαμε 3 παιδιά, 1 κξοίςρι και 2 αγόοια. Σα 2 αγόοια πήγαμ ρςημ Όλγα μα

ςηπ ζηςήρξσμ πξλλά ποάγμαςα για μα ςηπ απξρπάρξσμ ςημ ποξρξυή έςρι ώρςε ςξ κξοίςρι μα μπξοέρει μα βάλει ςιπ

ςρίυλεπ ρςξ ρακίδιξ ςηπ.

V. Τρςεοα ςξ κξοίςρι έτσγε και ξ Κλξσζ ςημ ακξλξύθηρε ςοέυξμςαπ. Κάπξια ρςιγμή σημ ποόλαβε ρςξ ταμάοι και ςιπ 

ζήςηρε ειοχμικά μια ςρίυλα. Ασςή νατμιάρςηκε και πήγε γοήγξοα μα τύγει πεομώμςαπ μέρα από ςα αμάνια. Ο Κλξσζ

ςημ ποόλαβε πιάμξςμαπ ςημ από ςξμ ακώμα.

VI. Σξ ρακίδιξ έπερε κάςχ και ξι ςρίυλεπ επίρηπ. Σξ κξοίςρι {Κξλές} ποόςειμε ρςξμ Κλξύζ μα μξιοαρςξύμ ςιπ ςρίυλεπ και 

μα νευάρει  όςι έκλεφε  ςιπ ςρίυλεπ. Ο Κλξσζ αομήθηκε και είπε μα πάμε μαζί μα δώρξσμ ςιπ ςρίυλεπ ρςημ Όλγα. Η 

Κξλές αομήθηκε ςόςε ξ Κλξσζ ςηπ είπε όςι θα ςα πάει εκείμξπ σπό έμαμ όοξ όςι θα ςιπ πει γιαςί κλέβει ςιπ ςρίυλεπ.

VII. Σελικά ξ Κλξσζ αμακάλσφε όςι η Κξλές έκλεβε ςιπ ςρίυλεπ για έμαμ παλιό ςξσ ευθοό ςξμ Νςίςεο λαγκ έβαζε ςα δύξ 

αγόοια μα πξσλάμε ςιπ ςρίυλεπ ρςξ παζάοι ςξσ ρυξλόσ ςξσ για μα βγάζει λετςά. Άουιρε μα φάυμει μα ςξμ βοει και 

κάπξιξπ ςξσ είπε όςι θα ςξμ βοει ρε έμα εογξρςάριξ δίπλα ρςξ ρπίςι ςξσ και πήγε εκεί.

VIII. Ο Κλξύζ βοήκε ςξμ Νςίςεο λαγκ αλλά αμακάλσφε όςι ςξσ είυε ρςήρει παγίδα γιαςί από παλιά είυαμ έυθοα μεςανύ 

ςξσπ. Ο Υίδηπ εμταμήρςικε μποξρςά με ςέρρεοιπ τίλξσπ ςξσ.Σξμ απήλιρε όςι αμ δεμ καπμήρει όςι θα μείμει εδώ για 

μα ςξ απξτύγει ςξσ είπε μα κάμξσμ έμαμ διαγχμιρμό ςριυλότξσρκαπ όμχπ γιαςί ήςαμ άδικξ ξ Νςίςεο λαγκ πήοε 3 

ςρίυλεπ και ξ Κλξσζ 1 ξ Κλξσζ ςξμ μήκιρε πήοε ςιπ ςρίυλεπ και έτσγε. 



Στο βιβλίο μου άρεσε το σημείο μου ο Κλούζ κυνήγα την 

Κολέτ επειδή είναι δραστήριο. 




