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Ο Μάιλο μπορεί να μην είναι κανένα ξεχωριστό σύννεφο με ιδιαίτερο σχήμα,

είναι όμως το σύννεφο που διαλέγει η Λίζι για να το πάρει σπίτι μαζί της.

Δεν είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι πολύ φανταχτερός. Είναι ακριβώς όπως πρέπει.

Η φροντίδα ενός σύννεφου είναι πολύ σημαντική, και η Λίζι παίρνει τη δουλειά της

στα σοβαρά. Ο Μάιλο αρχίζει να μεγαλώνει. Και να μεγαλώνει… Και να μεγαλώνει…

Τι θα κάνει η Λίζι όταν δε θα του φτάνει πια ο χώρος;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Το Ελαφοκάραβο

Εκεί που ο ωκεανός συναντά τον ουρανό

Ο κηπουρός της νύχτας

Το Σκιάχτρο

Μπάρναμπους: H μεγάλη απόδραση

Το ουρανοκατέβατο
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Ήταν Σάββατο.
Κάθε Σάββατο η Λίζι πήγαινε 
βόλτα με τους γονείς της.





Για να περάσεις το Σάββατο, δεν υπήρχε 
καλύτερο μέρος από το πάρκο, με τα κιόσκια  
και τα σιντριβάνια, τη σκιά των πελώριων 
δέντρων του.

Η Λίζι έτρεξε 
κατευθείαν 
στον κύριο που 
πουλούσε σύννεφα.
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