
Σχολή

τίγρεις
Η Κροκοδειλίνα κάνει πάρτι,  

όταν ξαφνικά ορμούν μέσα  

τρεις άτακτοι τίγρεις.

Αρπάζουν, καταβροχθίζουν, 

φτύνουν και ρεύονται,  
λερώνουν παντού  

και καταστρέφουν τα πάντα!

Τα υπόλοιπα ζώα είναι πολύ 

θυμωμένα, και οι τρεις τίγρεις 

καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάνε 

επειγόντως στη Σχολή Καλών 

Τρόπων της Μις Μόλι, αν θέλουν  

να τους ξανακαλέσει ποτέ κανείς  

στο σπίτι του…

Ένα βιβλίο που με πολύ χιούμορ 

εισάγει τα παιδιά στους τρόπους 

καλής συμπεριφοράς  

στο τραπέζι.
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Ζάνα Ντέιβιντσον

ΣΧ
ΟΛ

Ή Κ
ΑΛ

ΏΝ
 ΤΡ

ΟΠ
ΏΝ

 ΓΙ
Α 

ΤΙΓ
ΡΕ

ΙΣ
Ζά

να
 Ντ

έιβ
ιντ

σον
 

ISBN:978-618-03-2834-9

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 82834
05561/2
Xώρα παραγωγής: Κίνα

από 4 ετών

15833_SXOLH KALON TROPON GIA TIGREIS_CV.indd   1 30/09/2021   11:02



 – Περάστε για το πάρτι μου!
είπε η Κροκοδειλίνα.

Χαίρομαι ΤΟΣΟ που ήρθατε!

Έκανα και φασίνα!



 – Περάστε για το πάρτι μου!

…Έχω ταρτάκια και εκλέρ,

μπισκότα ένα σωρό,

και για εσάς,

Αρκούδες μου,  

μέλι άφθονο,

γλυκό.



– Ευχαριστούμε! είπαν αυτές.

Τι είν’ όλα αυτά, καλέ;

Φαίνονται τόσο 
νόστιμα!

Μου δίνεις το ζελέ;



                 Μα τότε η πόρτα άνοιξε,

τρεις Τίγρεις μέσα ορμήσαν.

– Παιδιά, κοιτάξτε 

        φαγητά!
              όλο χαρά
                    μουγκρίσαν.
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