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Ο Πίκο είναι άρρωστος! Η Λόλα είναι αποφασισμένη 

να τον κάνει καλά. Είναι όμως αποτελεσματικά 

τα «γιατροσόφια» της; Μήπως θα ήταν καλύτερη 

ιδέα ο φίλος της να πάει στον γιατρό;  

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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Πο πο πο τι έχω πάθει!

Μου είπε ο ασβός, τα έχω μάθει. 



Μάλλον έχω πυρετό, με πονάει κι η κοιλιά μου. 

Λόλα μου, καλή μου Λόλα, θα καθίσεις συντροφιά μου;
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