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Για τις θείες της Μερσίνας Ελίζ Πάρσλι
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Αν δεις μια αφίσα που λέει
«ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ!» 

σημαίνει ότι μπορείς να καθίσεις 
και να διαβάσεις ένα βιβλίο και να βάλεις 

τη φαντασία σου να δουλέψει.

Δε σημαίνει ότι μπορείς να 
φέρεις μέσα ολόκληρο τσίρκο.
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Αν παρ’ όλα αυτά στήσεις 
το τσίρκο σου, 

ο βιβλιοθηκάριος 
θα σου θυμίσει: 

Μην κάνεις 
Πολλή φασαρία!

Θα του πεις «εντάξει» και ότι ξέρεις τους 
κανόνες της βιβλιοθήκης. Αυτό το τσίρκο 

θα είναι ασφαλές και διασκεδαστικό 
και θα μιλάς από μέσα σου 

– το ορκίζεσαι.
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Στην αρχή θα καταπλήξεις τα πλήθη 
με τα ακροβατικά σου. 

Και θα ισορροπήσεις 
στο ένα πόδι!

Θα πηδήξεις!

Και θα στροβιλιστείς!

Μετά θα τα ξανακάνεις 
όλα, αυτή τη φορά 
ψηλά σ’ ένα σκοινί!

Θα πηδήξεις!
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Ελίζ Πάρσλι
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Η ΜΕΡΣΙΝΑ ΛΕΕΙ: 

w w w . p s i c h o g i o s . g r

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Όταν μια αφίσα λέει ότι 
μπορείς να κάνεις τα πάντα 
στη βιβλιοθήκη, δε σημαίνει ότι 

μπορείς να φέρεις ένα τσίρκο στη 
βιβλιοθήκη. ούτε εσύ το θέλεις. 

ΠίσΤΕΨΕ ΜΕ .
  Αλλά η Μερσίνα δε βλέπει πού είναι το πρόβλημα να στήσει το δικό της. 

Έχει φαντασία και ταλέντο! Και μπορεί να γίνει ο πιο Φανταστικός  

Άνθρωπος-Κανόνι. Τι κι αν το μεγαλύτερο σόου στον κόσμο δε χωράει 

ανάμεσα στα ράφια με τα βιβλία; Δε θα έρθει και η καταστροφή. Σωστά; 

Ανακάλυψε τι θα γίνει σε αυτόν τον ξεκαρδιστικό και εγκεκριμένο  

από βιβλιοθηκονόμους οδηγό για το πώς μπορεί να επικρατήσει  

το χάος σε μια βιβλιοθήκη!
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