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Ένα αγοράκι ξεκινάει ένα ταξίδι, με το μυαλό του γεμάτο ερωτήσεις για τον κόσμο γύρω του. 
Υπάρχουν όμως τόσα μονοπάτια να ακολουθήσει κανείς, τόσες πινακίδες που δείχνουν  
πού να πας… Αποφασίζει λοιπόν να πάρει το μονοπάτι που ακολουθούν οι περισσότεροι,  

ώσπου αισθάνεται όλο και πιο έντονα ότι έχει χαθεί. Τότε είναι που ανακαλύπτει τον δικό του 
Πολικό Αστέρα, που γίνεται η πυξίδα του και του δείχνει τον δικό του δρόμο…

από 4 ετών

ΚΥΚΛΟΦΟΡOYN ΕΠΙΣΗΣ

«Μακάρι ο καθένας από εμάς να μπορούσε να βρει και να ακολουθήσει το αστέρι του 
– και να ενθαρρυνόταν να το κάνει. Πόσο διαφορετικός θα ήταν τότε ο κόσμος μας… 

Ο Πολικός Αστέρας μας ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση».
Τζέιν Γκούντολ

Αναρωτήσου πού θέλεις να πας...
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Ένα γλυκό αεράκι

χάιδεψε το αγόρι

καθώς εκείνο ξεκίνησε 

το ταξίδι του.



Ταξίδευε στα τέσσερα για αρκετό καιρό...

και μεγάλωνε.



Και έκανε διαλείμματα.
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