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Εικονογράφηση:
Λιάνα ∆ενεζάκη

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ&ΡΗ γεννήθηκε στην

Αθήνα. Τελείωσε το Αµερικανικό Κολέγιο

Θηλέων Αγίας Παρασκευής, τη Σχολή Νη-

πιαγωγών Αθηνών και το Lοndon Montes-

sori Centre. Είναι µέλος του Κύκλου του

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναι-

κείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Έχει γρά-

ψει εξήντα παιδικά βιβλία, δύο µυθιστορή-

µατα για ενήλικους και έχει µεταφράσει πά-

νω από 1.000 βιβλία παιδικής και εφηβικής

λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά βρα-

βεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστική

της δουλειά.



Στο γιο µου, τον Μάνο,
για να κάνει πραγµατικότητα

όλες του τις ευχές…





Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν ωκεανό,
ζούσε ο Κόλι, ένα ψαράκι που µπορούσε
να ευχηθεί και να βγει αληθινή η ευχή του.
Πώς έγινε αυτό;





Στα πρώτα του γενέθλια, η νονά του, η
ψαρονεράιδα, έκανε λάθος στη µαγική της
ευχή, κι αντί να ευχηθεί «σπλιτς, σπλατς»,
που πάει να πει «να γίνει καλός µαθητής στο
σχολείο ο βαφτισιµιός µου», είπε «σπλατς,
σπλιτς» (είχε πιει και λίγο ψαροκρασάκι πα-
ραπάνω και µπερδεύτηκε). Κι έτσι, το µικρό,
µικρούλικο ψαράκι έγινε το ψαράκι που
µπορούσε να ευχηθεί και να βγει αληθινή η
ευχή του. Κι επειδή η ευχή της νονάς πιάνει,
έπιασε κι αυτή. Και δεν άλλαζε µε τίποτα.



Το ψαράκι δεν το ήξερε. Η µαµά
του κι ο µπαµπάς του δεν του εί-
παν τίποτα, για να µη σταµατήσει
να προσπαθεί από µόνος του.

Αλλά µια µέρα που ο Κόλι έπαιζε
στην αυλή του σπιτιού του, την

ώρα που η µαµά άπλωνε τα ρού-
χα και δεν µπορούσε να του



κάνει παρέα, ευχήθηκε να έχει ένα φίλο.
Ξαφνικά ακούστηκε από το πουθενά ένα
«σπλατς, σπλιτς», παρουσιάστηκε µπροστά
του ένα καβουράκι και του είπε:

— Γεια σου! Είµαι ο καινούριος σου φί-
λος. Θέλεις να παίξουµε;

Ο Κόλι τα έχασε. Πώς εµφανίστηκε ξαφ-
νικά µπροστά του ο φίλος που ήθελε; Αλλά
δεν το σκέφτηκε και πολύ κι άρχισε ένα
τρελό παιχνίδι.




