
Ο Μάνος που τρελαίνεται για μπάλα
ονειρεύεται να τον πάρουν στη δυνατή ομάδα.
Για να τα καταφέρει χρειάζεται παπούτσια
ΑΝΤΙΝΤΑΣ και δεν έχει.
Θα του αγοράσουν οι γονείς του; 

Ο μπαμπάς και ο παππούς του αναλαμβάνουν να
τον κάνουν ξεφτέρι χωρίς τα παπούτσια του Αννίβα,
όπως τα λέει ο παππούς και γελάνε όλοι.

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5157

ISBN 978-960-501- 157-4

από 6 ετών

1587_011KP_ANNIBAS_Layout 1  25/05/2011  3:02 μ.μ.  Page 1



8 9

— Μαμάααα!

— Μαμάαααααα!

— Μαμάαααααααααααα!

 Τσιρίζει ο Μάνος όσο πάει και πιο δυνατά.

 Η μαμά δεν ακούει, είναι στην κουζίνα και 
έχει κλειστή την πόρτα.

 Τηγανίζει κεφτέδες και δε θέλει να μυρίσει 
το σπίτι τηγανίλα.

 Η μαμά και η γιαγιά σιχαίνονται  
την τηγανίλα.
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 Ο Μάνος σιχαίνεται την κυρία  
που μένει στο κάτω πάτωμα.

 Η κυρία που μένει στο κάτω πάτωμα 
σιχαίνεται τον Μάνο κι όλα τα παιδιά  
της γειτονιάς.

 Αγαπάει μόνο το σκυλί της.

 Το σκυλί είναι γαβγισιάρικο, μοιάζει με 
μεγάλο ποντίκι και το λένε Σούζη.

 Ο Μάνος σαν ήτανε μικρός νόμιζε πως  
η τηγανίλα είναι η κυρία που μένει  
στο κάτω πάτωμα.
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— Κλείσε γρήγορα την πόρτα του σαλονιού, 
μην μπει μέσα η τηγανίλα, του φώναζε  
η γιαγιά.

 Ο Μάνος την έκλεινε γρήγορα γρήγορα και 
κοίταζε από την κλειδαρότρυπα να δει  
την κυρία με το ποντικίσιο σκυλί.

 Τώρα πια μεγάλωσε και ξέρει τι είναι 
τηγανίλα.

12 13



Ο Μάνος που τρελαίνεται για μπάλα
ονειρεύεται να τον πάρουν στη δυνατή ομάδα.
Για να τα καταφέρει χρειάζεται παπούτσια
ΑΝΤΙΝΤΑΣ και δεν έχει.
Θα του αγοράσουν οι γονείς του; 

Ο μπαμπάς και ο παππούς του αναλαμβάνουν να
τον κάνουν ξεφτέρι χωρίς τα παπούτσια του Αννίβα,
όπως τα λέει ο παππούς και γελάνε όλοι.

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5157

ISBN 978-960-501- 157-4

από 6 ετών

1587_011KP_ANNIBAS_Layout 1  25/05/2011  3:02 μ.μ.  Page 1




