Το 1996 σ’ ένα χωριό στη Γαλλία ζούσε ένα εντεκάχρονο αγόρι που το έλεγαν Σάιμον. Ο Σάιμον ζούσε με
τη γιαγιά του αφού οι γονείς του είχαν πεθάνει και ο παππούς του είχε εξαφανιστεί. Ο Σάιμον ήταν ένα αγόρι με καστανά μαλλιά και συνήθιζε να ξυπνάει νωρίς.
Μια μέρα όταν ο Σάιμον έπαιζε στον κήπο με το σκύλο του που τον έλεγαν Άλφρεντ είδε τη γιαγιά του να
βγαίνει από το σπίτι και την άκουσε να τον φωνάζει για να φύγουνε στην πόλη. Όταν έφτασαν στην πόλη η
γιαγια του τού είπε να πάρει τη λιστα μετα ψώνια και να ψωνίσει.Στο δρόμο για το μαγαζί ο Σάιμον είδε μια
λάμπα.Μετά από πολλή σκέψη αποφάσισε να την κρατήσει. Όταν τέλειωσε τα ψώνια του και γύρισε σπίτι
έτρεξε στο δωμάτιό του για να ερευνήσει το νέο του εύρημα.

Όταν ο Σάιμον μπήκε στο δωμάτιό του έβαλε τη λάμπα στο πορτατίφ και ερεύνησε το χώρο.Δίπλα από το
κρεβάτι του, είδε μια πόρτα που δεν είχε ξαναδει στο δωμάτιο του. Παρατήρησε την πόρτα και είδε μια
μεγάλη κλειδαρότρυπα.Τότε θυμήθηκε το κλειδί που είχε στο συρτάρι του κομοδίνου του. Το πήρε κι άνοιξε
την πόρτα.

Ο Σάιμον κοίταξε μέσα στην πόρτα και αντίκρισε μια απέραντη θάλασσα.Βούτηξε και βρέθηκε πάνο στο
κατάστρωμα μιας πειρατικής γαλέρας.

Ο Σάιμον ερεύνησε το χώρο και είδε έναν άντρα να τον πλησιάζει. Αυτός του είπε ότι ήταν ο καπετάνιος
Σον Πρασινογάλαζης ότι βρισκόταν σε ένα γιγάντιο καρύδι.

Ο καπετάνιος Σον του είπε να πάει στην καμπίνα του. Όταν ο Σάιμον μπήκε στην καμπίνα ο καπετάνιος Σον
του είπε να κάτσει σε μια καρεκλά.Ο Σον του είπε ότι αναζιτουσαν 3 αντικείμενα.Και του έδειξε το πρώτο,
ένα ρομποτ.

O Σάιμον παραξενεύτηκε αλλά θυμήθηκε ότι βρισκόταν σε ένα διαφορετικό κόσμο. Μάτα από λίγο ο
Σάιμον άκουσε κάποιον να φωνάζει<< ΣΤΕΡΙΆ >>.Ο Σάιμον ανέβηκε στο κατάστρωμα και είδε ένα μέρος
γεμάτο σπιρτόκουτα.Με ένα να ξεχωρίζει, ένα σπιρτόκουτο που αντί για σπίρτα είχε έπιπλα.

Όταν έφτασαν στο λιμάνι ο Σον είπε στον Σάιμον οι βρισκόταν στη σπιρτοχώρα και πήγαιναν στη σπηλιά
του νησιού για να βρουν το δεύτερο αντικείμενο.Όταν έφτασαν στην είσοδο της σπηλιάς είδαν ενα κιβώτιο
να τους φράζει τον δρόμο.

Μέτα από μια ώρα ο Σον κατάφερε να ανοίξει το το κιβώτιο έσκυψε να δει τι υπήρχε και μετά εξαφανίστηκε. Ο Σάιμον έσκυψε πιο μέσα στο δάσος.

Ο Σάιμον σκεφτόταν. Γιατί έκανε αυτό το ταξίδι; Γιατί αν και δεν ήξερε καλά τον Σον τον συμπαθούσε
τόσο; Και καθώς αυτά τα ερωτήματα στροβιλίζονταν στο κεφάλι του ο Σάιμον συνειδητοίησε ότι είχε χαθεί
στην ομίχλη.

Μετά από λίγη ώρα ο Σάιμον είδε έναν λαγό και τον ρώτησε πως θα βρει το δεύτερο στοιχείο.Ο λαγός του
είπε να προχωρήσει εφθήα μέχρι να βρει ένα παράθυρο. Ο Σάιμον προχώρησε μέχρι που είδε μπροστά του
ένα παράθυρο σκέφτηκε και αποφάσισε να μπει.

Όταν ο Σάιμον μπήκε μέσα στο παράθυρο,βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν κόσμο που αντί για ανθρώπους
ήταν γεμάτος ζώα.Ο δήμαρχος της πόλης,ο σκατζόχοιρος, πήρε τον Σάιμον και τον οδήγησε στο δημαρχείο.

Εκεί τον οδήγησε στο δωμάτιο του θησαυρού.Ο ποιό σπουδεος θησαυρός τους ήαν ένα κόκκινο δερμάτινο
βιβλίο.
Ο Σάιμον το πήρε στα χέρια του και αμέσως βρέθηκε σε ένα παράλληλο σύμπαν και συνάντησε ένα πνεύμα
που του είπε πως μπορούσε να κάνει τρείς ευχές.Ο Σάιμον ευχήθικε να γυρίσει στο σπίτι του, να βρει τον
παππού του και να ελευθερωθεί ο Σον από την παγίδα.Και τότε σαν από θαύμα βρέθηκε στο σπίτι του μαζί
με τον Σον. Αμέσως κατάλαβε πως ο Σον ήταν ο παππούς του και έτσι βρήκε την οικογένεια που πάντα
ήθελε!
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