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Το ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου ξεκινάει από εδώ!
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Η ελληνική εταιρεία εκδόσεων παιχνιδιών και βιβλίων Δεσύλλας, πάντα δίπλα στις σύγχρονες ανάγκες 

παιδιών και γονέων, έρχεται να ενδυναμώσει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με μια 

ακόμη σημαντική προϊοντική κατηγορία, τα παιδικά βιβλία.

 Μια νέα προϊοντική κατηγορία που θα αγκαλιάσει το παιδί από τη βρεφική του ηλικία ώσπου να 

μεγαλώσει, με γνώμονα πάντα το καλό και ποιοτικό βιβλίο, συνεχίζοντας με συνέπεια την επιτυχημέ-

νη πορεία της εταιρείας Δεσύλλας εδώ και 40 χρόνια στο εκπαιδευτικό, ποιοτικό παιχνίδι.

 Η εκδοτική λίστα των Εκδόσεων Δεσύλλας έχει συγκροτηθεί και είναι επιμελημένη από τη νέα 

ομάδα μας, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από 

επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και μεγάλες επιτυχίες στον χώρο των εκδόσεων. Στον κατάλογό 

μας θα βρείτε επιλεγμένα βιβλία από τους μεγαλύτερους εκδότες και συγγραφείς του εξωτερικού, 

με σύγχρονο ύφος, θεματολογία και αισθητική, καθώς και συνεργασίες με βραβευμένους Έλληνες 

συγγραφείς και μεταφραστές. 

 Από το 1981, η εταιρεία Δεσύλλας παράγει και διανέμει παιχνίδια με κριτήρια την υψηλή ποιότητα 

και την παιδαγωγική και ψυχαγωγική αξία, για παιδιά και ενήλικες. Δέσμευση και όραμά μας είναι η 

εταιρεία Δεσύλλας να κινείται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη συνεχή προσθήκη νέων προϊ-

όντων όσο και νέων προϊοντικών κατηγοριών, όπως αυτή του παιδικού βιβλίου, η εταιρεία Δεσύλλας 

καταφέρνει και ενδυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και την αγάπη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.             

Με μεγάλη χαρά σάς προσκαλούμε να γίνουμε συνεπιβάτες στο «καραβάκι» μας και σε αυτό το πα-

ραμυθένιο ταξίδι στον κόσμο της ανάγνωσης! Ένα ταξίδι μαγευτικό, με την ποιότητα και την παιδα-

γωγική επιμέλεια της εταιρείας Δεσύλλας. 

 Πιστεύουμε ότι θα μοιραστείτε τον ενθουσιασμό μας και σε αυτό το νέο βήμα. 

  

                              Αναστάσης Δεσύλλας

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

* Λόγω συνεχών ανανεώσεων και προσθηκών στο εκδοτικό μας πλάνο, κάποιοι τίτλοι, εικόνες ή στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ή να απουσιάζουν.

29/9/2022

27/10/2022

24/11/2022

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

707005 Ας ανακαλύψουμε: Το σώμα

707006 Ας ανακαλύψουμε: Δεινόσαυρος Τ-Ρεξ

707007 Ας ανακαλύψουμε: Τρακτέρ

707008 Ας ανακαλύψουμε: Πύραυλος

709003 Λεξερευνητές σε δράση: 365 πρώτες λέξεις

721001 Σπουδαίες προσωπικότητες: Οδυσσέας - Ένα απίθανο ταξίδι

721003 Σπουδαίες προσωπικότητες: Δίας - Η γέννηση των θεών

721002 Σπουδαίες προσωπικότητες: Λεονάρντο ντα Βίντσι - Ο πίνακας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

721004 Σπουδαίες προσωπικότητες: Νιλ Άρμστρονγκ - Η κατάκτηση του διαστήματος

725001 Η Αγκαλιτσοσαυρίνα

725002 Ο Ανησυχόσαυρος

725003 Ο Γκρινιαρόσαυρος

723001 Μ’  έναν κροκόδειλο στην τσέπη

723002 Όλοι εμείς

711004 Γενναία σαν λύκος

721008 Διαβάζω και ερευνώ: Ο μικρός Σέρλοκ - Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα

719003 Μία Φαντασία: Τι παράξενη φίλη! 

733001 Αληθινά Χριστούγεννα

709002 Ιστορίες από το Μουσικό Κουτί: Η vύχτα των Χριστουγέννων

715003 Απο-συνδεδεμένη οικογένεια

721007 Διαβάζω και ερευνώ: Ο μικρός Σέρλοκ - Το σεντούκι με τα μυστικά

719004 Μία Φαντασία: Ένα κρονκ στο σχολείο!
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709003

Σειρά ΛΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
365 πρώτες λέξεις
Dr. Meredith L. Rowe
Εικον/ση: Monika Forsberg
Μτφρ.: Μάριος Μάζαρης

Σελίδες: 112
Σχήμα: 19,5x21
Ηλικία: 2+

Μαθαίνω μία νέα λέξη κάθε μέρα!
 
Αυτή η εγκυκλοπαίδεια εικόνων έχει δημιουργηθεί
με την επιμέλεια ειδικού γραμματικής για μικρά παιδιά, 
ώστε να τα βοηθήσει να χτίσουν το λεξιλόγιό τους, 
να αναπτύξουν την ομιλία τους 
και να κατανοήσουν τις πρώτες έννοιες.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣΣΕΛΙ∆ΕΣ

707005

Σειρά AΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ
Το σώμα
Isabel Otter
Εικον/ση: Sophie Ledesma
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 12
Σχήμα: 17x17
Ηλικία: 4+

Το ανθρώπινο σώμα είναι μια απίθανη μηχανή!
Οι δεινόσαυροι ήταν απίθανα πλάσματα! 
Τα τρακτέρ είναι πολύ δυνατές μηχανές. 
Οι πύραυλοι είναι απίθανα οχήματα! 

Όμως, πώς λειτουργούν; 
Αυτά τα βιβλία, με τις τρυπούλες στις εικόνες
και το απλό κείμενό τους, είναι η ιδανική παρέα 
για να μάθεις τα πάντα!

707006 
Δεινόσαυρος Τ-ΡΕΞ

707007 
Τρακτέρ

707008
Πύραυλος

09/2022NEA
ΣΕΙΡΑ

09/2022
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

721003

Δίας - Η γέννηση των θεών

Η Ρέα δεν αντέχει άλλο: ο άντρας της, ο Κρόνος, καταπίνει όλα τα παιδιά της. 
Έτσι, κρύβει τον γιο της, τον Δία, για να μην τον βρει ο πατέρας του. Όταν ο Δίας 
μεγαλώσει αρκετά, θα αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Ένας τρομερός πόλεμος θα 
ξεσπάσει… Θα τα καταφέρει να γίνει εκείνος ο νέος άρχοντας του κόσμου;

721001

Σειρά ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μια συλλογή από μεγάλες προσωπικότητες, 
της ιστορίας και της μυθολογίας. 
Μετά την ιστορία, θα βρεις ενδιαφέρουσες πληροφορίες
και εικόνες για να μάθεις πιο πολλά!

Οδυσσέας - Ένα απίθανο ταξίδι
Christine Palluy
Εικον/ση: Prisca Le Tandé
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 15,5x19,9
Ηλικία: 6+

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του πλέουν προς το νησί
της Ιθάκης. Επιστρέφουν, επιτέλους, στην πατρίδα
μετά τον τρομερό πόλεμο της Τροίας. Όμως, ο θυμός
του Ποσειδώνα τους καταδιώκει… Θα καταφέρουν να 
γλιτώσουν από το τραγούδι των Σειρήνων και από τ’ άλλα 
απαίσια τέρατα που θα συναντήσουν;

09/2022

09/2022

Ηλικία: 8+

NEA
ΣΕΙΡΑ

721004

Νιλ Άρμστρονγκ - Η κατάκτηση του διαστήματος

 
Ο Νιλ Άρμστρονγκ κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: γίνεται αστροναύτης! 
Κι όχι ένας οποιοσδήποτε αστροναύτης… Είναι αυτός που θα κάνει τα πρώτα 
βήματα της ανθρωπότητας στη Σελήνη! Στις 16 Ιουλίου 1969, ο πύραυλος 
«Κρόνος 5» εκτοξεύεται… προς ένα μοναδικό ταξίδι!

721002

Λεονάρντο ντα Βίντσι - Ο πίνακας 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
Christine Palluy
Εικον/ση: Prisca Le Tandé
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 15,5x19,9
Ηλικία: 6+

Όταν ο έμπορος Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο ζητά από 
τον Λεονάρντο να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο της συζύγου 
του, της Λίζας, ο ζωγράφος δε διστάζει ούτε στιγμή! 
Στρώνεται αμέσως στη δουλειά: θέλει ο πίνακάς του να 
είναι τέλειος… Θα καταφέρει, όμως, να ολοκληρώσει την 
παραγγελία του εμπόρου;

09/2022

09/2022

Ηλικία: 6+
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

725001

Η Αγκαλιτσοσαυρίνα
Rachel Bright 
Εικον/ση: Chris Chatterton
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 25x27,5
Ηλικία: 3+

Ένα ηλιόλουστο πρωινό, η Αγκαλιτσοσαυρίνα βγαίνει για πρώτη φορά
μόνη της στον έξω κόσμο. Μόλις κάνει κάποιους καινούριους φίλους, 
ενθουσιάζεται ΤΡΟΜΕΡΑ! Αλλά δεν περνά πολλή ώρα και τα μικρά 
δεινοσαυράκια αρχίζουν να τσακώνονται. 

Θα βρει η Αγκαλιτσοσαυρίνα κάποιον τρόπο 
να ξαναφέρει το ΚΕΦI στην παρέα; 

Ένα απολαυστικό εγκώμιο στην ευγένεια και στη δυνατότητα
που αυτή έχει να αλλάξει τον κόσμο.

725002

Ο Ανησυχόσαυρος

Είναι μια πανέμορφη μέρα και ο Ανησυχόσαυρος έχει σχεδιάσει ένα 
θεσπέσιο πικνίκ. Αλλά, προτού περάσει πολλή ώρα, μια μικρή πεταλούδα 
ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ αρχίζει να φτερουγίζει στην κοιλιά του... 

Κι αν δεν έχει πάρει αρκετό ΦΑΓΗΤΟ; 
Κι αν ΧΑΘΕΙ μέσα στη ζούγκλα;  
Κι αν πέσει και ΧΤΥΠΗΣΕΙ; 
Κι αν ΒΡΕΞΕΙ; 

Το ιδανικό βιβλίο για να βοηθήσετε όλους τους μικρούς Ανησυχόσαυρους 
να διώξουν τους φόβους τους και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

725003

Ο Γκρινιαρόσαυρος

Ένα πρωινό ο Γκρινιαρόσαυρος ξυπνά απ’ το ευχάριστο όνειρό του, 
νιώθοντας ενθουσιασμό για την καινούρια μέρα. ΩΣΠΟΥ τα πράγματα 
αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά. ΓΚΡΙΝΙΑ και ΝΕΥΡΑ αρχίζουν να 
φουντώνουν μέσα του και τον κάνουν να ΕΚΡΑΓΕΙ!
 
Αλλά, μια δύσκολη αρχή δε χρειάζεται να οδηγεί σε ένα γκρινιάρικο τέλος. 
Μπορεί ο Γκρινιαρόσαυρος να βρει τρόπο να δει αλλιώς τα πράγματα 
και να φτιάξει τη μέρα του; 

Μια εμψυχωτική ιστορία για τη δύναμη της θετικής σκέψης, της οπτικής με 
την οποία κοιτάμε τα πράγματα, και για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
σκέψεων και του εκνευρισμού.

09/2022 09/2022

09/2022

NEA
ΣΕΙΡΑ
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715003

Απο-συνδεδεμένη οικογένεια
Amelie Javaux
Εικον/ση: Annick Mason
Μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 24,3x27,5
Ηλικία: 6+

Ο Κούκι ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους τους σκύλους…

Ώσπου στο σπίτι κατέφτασαν οι οθόνες. 
Τάμπλετ, κινητά, κονσόλες!

Τι θα γίνει με την οικογένειά του, που είναι κολλημένη στις οθόνες;

11/2022723001

Μ’ έναν κροκόδειλο στην τσέπη
Pato Mena 
Εικον/ση: Pato Mena
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 48
Σχήμα: 19,5x25,5
Ηλικία: 6+

Η Τίνα έχει στην τσέπη της ένα μεγάλο, άγριο κροκόδειλο. 
Έχει κι έναν καλό φίλο. Μαζί έχουν καταστρώσει μυστικό σχέδιο - και για 
να πετύχει,  τους χρειάζεται μόνο κάτι που τα δυο παιδιά έχουν και με το 
παραπάνω: Φαντασία.

10/2022

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

711004

Γενναία σαν λύκος
Jo Loring-Fisher
Εικον/ση: Jo Loring-Fisher
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Σελίδες: 40
Σχήμα: 27,6x23,5
Ηλικία: 6+

Η Σόφι δυσκολεύεται να ταιριάξει με τα άλλα παιδιά, να προσαρμοστεί. 
Πάει να τους μιλήσει στο σχολείο, αλλά οι λέξεις σκαλώνουν στον λαιμό 
της. Μια μέρα όμως που η Σόφι ονειρεύεται άγρια χιονισμένα δάση, 
συμβαίνει κάτι απίστευτο… 
 
Μια μαγική ιστορία για να ξεπεράσετε την ντροπαλότητά σας, να κάνετε 
νέους φίλους και, το πιο σημαντικό, να βρείτε τη φωνή σας.

723002

Όλοι εμείς
Gökçe İrten
Εικον/ση: Gökçe İrten
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Σελίδες: 40
Σχήμα: 21x25
Ηλικία: 4+

Όπου κι αν μένουμε, όποιοι κι αν είμαστε, 
όλοι ζούμε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που λέγεται ζωή. 
  
Μια ιστορία για το πόσο ίδιοι είναι όλοι οι άνθρωποι 
μέσα στη διαφορετικότητά τους. 
Μια ιστορία για όλα αυτά που μας ενώνουν, για Όλους εμάς.

10/2022 10/2022
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

719003

Σειρά ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Η Μία Φαντασία σε καλωσορίζει στον υπέροχο μαγικό κόσμο της. 
Είναι χαμογελαστή, έχει τα πιο απίθανα κατοικίδια και μπορεί και τους μιλάει. 
Πώς γίνεται αυτό; Είναι πολύ απλό: η Μία είναι μια μικρή μαθητευόμενη ΜΑΓΙΣΣΑ! 
Ετοιμάσου να την ακολουθήσεις στις πιο απίθανες περιπέτειες!

Τι παράξενη φίλη! 
Elisenda Roca 
Εικον/ση: Betowers
Μτφρ.: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Σελίδες: 120
Σχήμα: 15x21,5
Ηλικία: 7+

Πολλά μπορούν να συμβούν όταν δίπλα σε μια οικογένεια μάγων μετακομίζει μια οικογένεια 
άμαγων. Το σίγουρο είναι πως ΟΛΑ διορθώνονται με το κατάλληλο μαγικό ξόρκι. Ή μήπως όχι; 
Η Μία Φαντασία είναι εδώ για να σε ξεναγήσει στον πολύχρωμο μαγικό κόσμο της! 

719004

Ένα κρονκ στο σχολείο!

Το Σχολείο του Δάσους υποδέχεται τη Μία στην Α’ Δημοτικού. Εκεί, όμως, την περιμένει 
ένα κρονκ! Ακολούθησε τη Μία και την παρέα της για να μάθεις με ποιον τρόπο 
κατάφεραν να μεταμορφώσουν το κρονκ σε φίλο τους!

NEA
ΣΕΙΡΑ

10/2022

11/2022

721007

Σειρά Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΕΡΛΟΚ
Βρες τις λύσεις στα μυστήρια παρέα με τον μικρό Σέρλοκ!
Ο μικρός Σέρλοκ είναι 7 χρονών. Λύνει μυστήρια από μωρό!  Ο πατέρας του,
ο διάσημος Σέρλοκ Χολμς, του έχει μάθει τα πάντα. Κι όπως όλοι οι ντετέκτιβ, 
δεν πάει πουθενά χωρίς τον μεγεθυντικό φακό του!

Το σεντούκι με τα μυστικά
Pascal Prevot 
Εικον/ση: Art Grootfontein
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 48
Σχήμα: 14x19
Ηλικία: 7+

Ο μικρός Σέρλοκ και η παρέα του βρίσκουν ένα μυστήριο σεντούκι στην αυλή του 
σχολείου. Δυστυχώς, το σεντούκι έχει λουκέτο με κωδικό. Θα καταφέρουν τα παιδιά να 
βρουν τον κωδικό και να αποκαλύψουν το περιεχόμενό του; 
Η περιπέτεια μόλις ξεκινάει!

721008

Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα

Ο μικρός Σέρλοκ και ο Μάικ Γουάτσον ανακαλύπτουν ότι κάποιος άγνωστος μπήκε
στο σχολείο τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη μέρα τι έκπληξη! 
Μέσα στη γυάλα δεν κολυμπούν πια τέσσερα, αλλά πέντε χρυσόψαρα!
Ώρα για μια απίθανη περιπέτεια…

11/2022

10/2022
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

150017

Σειρά ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΕΛΛΑΔΑ PUZZLE 180XL 
Περιέχει: 
- Εικονογραφημένο βιβλίο
32 σελίδων 
με δραστηριότητες
- 180 κομμάτια puzlle
με διάσταση 52 x 54 εκ.

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις 
την Ελλάδα και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ 
με τον χάρτη της Ελλάδας και ταξίδεψε με το βιβλίο 
που περιέχεται σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
της χώρας μας. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα 
δύο παιχνίδια καθώς και μία δοκιμασία για να βρεις 
τον κρυμμένο θησαυρό.

7+ 1

52 x 54 εκ.

8+ 1

9+ 1

150018
ΕΥΡΩΠΗ PUZZLE 180XL 

NEA
ΣΕΙΡΑ

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις την 
Ευρώπη και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ με τον 
χάρτη της Ευρώπης και ταξίδεψε με το βιβλίο που περιέχεται 
σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα της ηπείρου μας. Μέσα 
στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα δύο παιχνίδια καθώς και 
μία δοκιμασία για να βρεις τον κρυμμένο θησαυρό.

150019
ΚΟΣΜΟΣ PUZZLE 180XL 

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις 
τη γη μας και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ 
με τον χάρτη του κόσμου και ταξίδεψε με το βιβλίο 
που περιέχεται σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
του πλανήτη. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα 
δύο παιχνίδια καθώς και μία δοκιμασία για να βρεις τον 
κρυμμένο θησαυρό.

150020
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ PUZZLE 50XL 
Περιέχει: 
- Εικονογραφημένο βιβλίο
32 σελίδων 
με δραστηριότητες
- 50 κομμάτια puzlle
με διάσταση 52 x 60 εκ.

4+ 1

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ελλάδα και να γνωρίσεις τα 
ζώα της. Φτιάξε το παζλ με τον χάρτη της Ελλάδας και τα ζώα της και μάθε μέσα από 
το βιβλίο που περιέχεται για τα ζώα της χώρας μας. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν 
ακόμα δραστηριότητες και παιχνίδια για ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΟΥΡ∆ΙΣΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ

709002

Ιστορίες από το Μουσικό Κουτί:
H νύχτα των Χριστουγέννων
Clement C. Moore
Εικον/ση: Raquel Martin
Μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 24
Σχήμα: 24x28
Ηλικία: 4+

Χριστούγεννα! Παραμονή!
Το σπίτι σιωπηλό… 
Άχνα δεν ακούγεται.
Το παραμικρό! 

Η μαγεία της μουσικής γίνεται δική σου χάρη σ’ αυτό το διαδραστικό βιβλίο. 
Κούρδισε και άκουσε το «Γιορτινά τραγούδια ηχούνε» απολαμβάνοντας
αυτήν την κλασική ιστορία.

Αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα. 
Ο μεγάλος αρκούδος ψάχνει ένα ωραίο έλατο. 
Όταν ξαφνικά…
«ΟΟΟΧΧΧ!» μπήγει μια φωνή.
Και μπαμ, σωριάζεται κάτω! Και δεν μπορεί 
να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του. 
Μένει καρφωμένος στο χιόνι. 
Όλα τα ζώα τρέχουν να βοηθήσουν
τον φίλο τους. 
Και το ρεβεγιόν στήνεται γύρω του…

733001

Αληθινά Χριστούγεννα
Catherine Metzmeyer
Εικον/ση: Hervé Le Goff
Μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 23,4x29,8
Ηλικία: 3+

10/2022 10/2022
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