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Η Λόλα τρελαίνεται για πάρτι και έτσι αποφασίζει να γιορτάζει  

τα γενέθλιά της κάθε μέρα. Ο Πίκο δεν της χαλάει χατίρι και τη βοηθάει  

να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Όμως, όταν τελειώνει το πάρτι,  

η Λόλα το ξανασκέφτεται…

από 2 ετών

Μια σειρά με διασκεδαστικές ιστορίες γραμμένες σε απλά και λιτά 

στιχάκια, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται ένας χρωματιστός, 

μαγικός κόσμος. Πρωταγωνιστές του ο Πίκο και η Λόλα, δύο 

διαφορετικοί αλλά αχώριστοι φίλοι, που με τις περιπέτειές τους 

βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν πρώτες έννοιες όπως η φιλία,  

η αποδοχή και η συνεργασία, και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.
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Γενέθλια αποφάσισα να έχω κάθε μέρα, 

και να γιορτάζω με γλυκά κι εσένα για παρέα.



Το σκέφτηκες πολύ καλά; Μήπως το παρακάνεις; 

Μιλάς στ’ αλήθεια σοβαρά ή θες να με τρελάνεις;
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