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Η Μπεθ Φέρι εμπνεύστηκε τις  
ιστορίες αυτής της σειράς από τις 
περιπέτειες των τριών παιδιών της. 
Ταυτίζεται με το Σπουργίτι, όσον 
αφορά το φαγητό, και θεωρεί πολύ 
σημαντικά την αγάπη, τα αστεία και 
την άδολη φιλία, που ξεκινούν όλα 
από το καταπληκτικό γράμμα Α. Από 
τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί 
επίσης το βιβλίο της Το Σκιάχτρο, 
σε εικονογράφηση Αδερφών Φαν. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
bethferry.com.

Ο Γκέργκεϊ Ντούντας 
είναι αυτοδίδακτος εικονογράφος. 
Όπως η Αλεπού και το Κουνέλι, 
λατρεύει τις περιπέτειες, μικρές και 
μεγάλες. Ζει με τη σύντροφό του, 
έναν σκύλο και ένα κουνέλι. Έχει 
περισσότερα ρολόγια τσέπης απ’ ό,τι 
τσέπες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, dudolf.com.

Η πολύχρωμη καρτουνίστικη εικο-
νογράφηση συμπληρώνει τους 
πρόσχαρους διαλόγους με αποτέ-
λεσμα μια σειρά από κεφάτες και 
ξεκαρδιστικές ιστορίες.

Kirkus Reviews

Πέντε σύντομες ιστορίες που δίνουν 
έμφαση στη φιλία, τις καλές προ-
θέσεις και το νόστιμο φαγητό 
συνθέτουν το τρίτο βιβλίο της σει-
ράς. Σε όλες τις ιστορίες υπερισχύει 
η καλοσύνη προς τους άλλους, 
καθώς για τους ήρωες το να βοη-
θούν ο ένας τον άλλο και να κάνουν 
τους φίλους τους χαρούμενους είναι 
προτεραιότητα. 

School Library Journal

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: HEATHER KELLY

Το Κουνέλι και η Αλεπού θέλουν να ετοιμάσουν  
για τα γενέθλια του Σπουργιτιού τη μεγαλύτερη πίτσα  

στον κόσμο! Επειδή όμως δεν έχουν και τον μεγαλύτερο 
φούρνο στον κόσμο, δεν ξέρουν πώς να την ψήσουν.  

Ώσπου το Κουνέλι αποκαλύπτει ένα συναρπαστικό μυστικό: 
κάπου κοντά τους ζει ένας δράκος! Αποφασίζουν λοιπόν  

να του ζητήσουν βοήθεια, μόνο που δεν τον έχουν 
συναντήσει ποτέ τους και χρειάζεται να επιστρατεύσουν  

όλο τους το κουράγιο γι’ αυτό...

Το τρίτο βιβλίο αυτής της υπέροχης σειράς  
μιλά με τρυφερότητα και χιούμορ για τους τρόπους  

με τους οποίους οι διαφορές μπορούν  
να μας φέρουν πιο κοντά.

Το βιβλίο  
αυτό θα γίνει  

ο καλύτερός σου 
φίλος!

από 6 ετών

ΚΥΚΛΟΦΟΡOYN 
ΤA ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΤΟ ΠΑΡΤΙ
ΤΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΟΥ

Ιδανικό 

για παιδιά  

που αρχίζουν 

να 
διαβάζουν!

&
ΚΟΥΝΕΛΙ
ΑΛΕΠΟΥ
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ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ, 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 
ΚΑΙ ΜΥΓΕΣ 
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Καλημέρα, Αλεπού. Ωραία μέρα σήμερα.

Μέρα για επισκευή.
Καλημέρα, 
Κουνέλι.

Παρασκευή;

Όχι. Επισκευή.
Τι επισκευή;

Χρυσοχέρης; Για να δω.Θα κάνω επισκευές. 
Κάθε είδους επισκευές. 
Τα χέρια μου πιάνουν. 

Είμαι χρυσοχέρης.

Όχι κυριολεκτικά! 
Σημαίνει ότι τα χέρια μου 

πιάνουν.
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Τώρα μπερδεύτηκα!

Άπαιχτη Αλεπού, που αρχίζει από Α. 
Κι έχει και ωραίο ήχο.

Γι’ αυτό δεν είναι 
τα χέρια; 

Για να πιάνουν; 
Και πώς θα σε λέω; 
Χρυσοχέρα Αλεπού;



Είπατε κάτι για «επισκευές» και για «ήχο»; Γιατί το κουδούνι μου χάλασε 
και δε βγάζει κανέναν ήχο, και πρέπει να φτιαχτεί προτού μου φέρουνε 

το πρωινό που παρήγγειλα.

Έρχεται η Άπαιχτη Αλεπού!

Δε νομίζω. Οδήγησέ 
μας, Σπουργίτι.

Μήπως να πηγαίναμε να φάμε πρωινό μαζί με το Σπουργίτι;

10



Αν κατάφερνα να φτάσω εκεί 
πάνω, θα μπορούσα να το 

φτιάξω. Σπουργίτι, πέτα μέχρι 
εκεί και πες μου τι βλέπεις.
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