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Αν γυρίσετε νωρίς από το ταξίδι, ίσως προλάβουμε τα ξαδέρφια σου.



Δεν πήγα σχολείο σήμερα επειδή ένιωθα λίγη αδιαθεσία.



Αγοράσαμε εισιτήρια για να δούμε τον τελικό αγώνα.



Μόλις χτύπησε το κουδούνι, έτρεξα προς την πόρτα.



Μίλα πιο δυνατά ώστε να σε ακούω καλύτερα.



Αν και ήξερε την αλήθεια, δεν είπε τίποτα.



Πριν κοιμηθείς, κλείσε το παράθυρο.



Επέλεξα αυτό το βιβλίο γιατί έχει ενδιαφέρουσα πλοκή.



Αναρωτιέμαι αν θα φτιάξουν τα πράγματα.



Όταν έρθει ο ταχυδρόμος, μη ξεχάσεις να υπογράψεις.



Αν καλέσετε τώρα, θα μπείτε στην κλήρωση.



Το ουράνιο τόξο βγαίνει όταν βρέχει.



Αφού δεν διάβασα, δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις.



Για να στερεώσουμε τον πίνακα καρφώνουμε τα καρφιά σε ίσες αποστάσεις.
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