
 
ζωη και αλλα.κοντα του παρατηρησε ενα μικρο σαλιγκαρακι. -πωσ σε λενε;τον 
ρωτησε. 
-ροντρικ.εσενα; 
-φελιξ, και ειμαι ενα μικρο σαλιγκαρακι. 
-δεν εχεις φιλους; 
-οχι. 
-θες να ερθεις μαζι μου; 
-θα το ηθελα παρα πολυ.εσυ μπορεις; 
-βεβαια.ελα μαζι μου.θα σε παω στο σπιτι μου.  

 
στον δρομο τησ επιστροφης σκονταψε πανω σε μια πετρα και προσγειωθηκε πανω 
σε κατι μαλακο και σκληρο. 
-εεεεε!προσεχε λιγο! 
-με συνχωρεις δε σε ειδα. 
-οκ.πως σε λενε; 
-ροντρικ κι απο εδω ο φιλοσ μου το σαλιγκαρακι. 
-εμενα με λενε μαχ καιειμαι ενα ξωτικο. 
-θεσ να μεινεισ μαζι μασ στο σπιτι μου; 
-βεβαια.παμε! 

 
στον δρομο τησ επιστροφης ο ροντρικ βρηκε ενα περιεργο φρουτο.πηγε να το 



δαγκωσει ομως το φρουτο ανοιξε και απο μεσα βγηκε μια μικρη πασχαλιτσα.εγιναν 
φιλοι και τουσ ειπε οτι μπορουσαν να μεινουν ολοι μαζι ετσι ο ροντρικ πηρε το 
φρουτο που ειχαν μπει μεσα οι φιλοι του και ξεμινησε για τον δρομο τησ 
επιστροφης.τωρα πια ειχε φιλους.  

 
-εεεεε...γεια σου. 
-γεια ειμαι ο ντομπι. 
-ροντρικ.χωρις φιλους. 
-μην στεναχωριεσαι γιατι και εγω ειμαι ενας ντομπι χωρις φιλους. 
εισαι ο καινουργιος με το τροχοσπιτο; 
-ναι. 
-χι χι χι .χο χο χο 
-ναι ναι.και εχουμε και τσιρκο εκει μεσα.ενταξει;βαρεθηκα πια να με κοροιδευουν 
ολοι.ειπε ο ροντρικ και αρχισε να τρεχει.γυρησε στο τροχοσπιτο με την οικογενεια 
του,τα ζωα τουσ, και την μικρη επιχειριση τσιρκου τους.ο ντομπι τον κυνηγαγε 
παντου για ολη την υπολοιπη εβδομαδα και τον κοροιδευε. 

 
ειχε στεναχωρηθει αλλα η διαθεση του εφτιαξε οταν ειδε πως ο μπαμπας του πηγε να 
ψωνισει με ενα αυτοκινητο που ειχε ενοικιασει μονο για τα ψωνια του.αρχισε να 
γελαει και αμεσως η διαθεση του εφτιαξε. 



 
ο ροντρικ αυτο το βραδυ δεν αισθανοταν καλα.ζητησε απο την μαμα να του βαλει 
θερμομετρο και ειχε πυρετο.ετσι δεν πηγε σχολειο.στον υπνο του ειδε εφιαλτες και 
τρομακτικες εικονες. 

 
ο ροντρικ ακουσε μια γρια κυρια να λεει κατι.ηταν ηθοποιοσ.σκεφτοταν αν θα 
ακολουθουσε αυτο το ονειρο αλλα ο καινουργιοσ του φιλος το σπουργιτακι του ειπε 
οτι θα επρεπε να σπουδασει κι οχι να σκεφτεται βλακειες.αλλα σκεφτοταν οτι θα 
γνωριζε διασημουσ και θα περναγαν μαζι μεγαλεσ πυλες. 

 
η μαμα του αγορασε ενα κοσμημα.ειχε μεσα ενα χ και ο ροντρκ αρχισε να γελαει. 

 

  


