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Σαμ

Η Ρόουζ είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Ρομέο, 
τον ξάδελφο του Έντζο. Όταν ανακαλύπτει ότι αυτός αγαπάει 

άλλη, ραγίζει η καρδιά της και χάνει την εμπιστοσύνη της 
στον εαυτό της… Ευτυχώς, οι φίλοι της είναι εκεί 
για να τη βοηθήσουν να ξαναβρεί το χαμόγελό της 
με ένα κόλπο που πιάνει πάντα (ή σχεδόν πάντα)!

Αναζήτησε

το

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  

στο τέλος 

του βιβλίου!

Μία Τιμ
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Έντζο
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Ο Τιμ, η Μία, ο Σαμ, ο Έντζο 
και η Ρόουζ μένουν στην ίδια 

πολυκατοικία και είναι αχώριστοι 
φίλοι. Κάθε απόγευμα, υπό τη 

«συνωμοτική επίβλεψη» του κυρίου 
Μορίς, του θυρωρού, μαζεύονται 

στην αυλή για να παίξουν,  
να μοιραστούν τις χαρές τους  
αλλά και τα μικρά προβλήματα 

 της καθημερινότητάς τους  
και να βρουν όλοι μαζί λύσεις.

Η Σιλβέν Ζαουί διδάσκει τρόπους 
προώθησης φιλαναγνωσίας  

σε εκπαιδευτικούς. Έχει γράψει 
μυθιστορήματα, θεατρικά έργα  

και ντοκιμαντέρ για παιδιά.  
Τα βιβλία της έχουν πάρει πολλά 

βραβεία και διακρίσεις.  

Από το ατελιέ της στη Λιόν,  
η Ανελόρ Παρό μοιράζει  
τον χρόνο της ανάμεσα  

στις εκδόσεις, τα περιοδικά,  
τη διαφήμιση και την υφαντουργία. 

Η σειρά βιβλίων της με τις 
ιαπωνικές κούκλες Kokeshi έχει 

κάνει τον γύρο του κόσμου!  
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Τετάρτη απόγευμα…

4



Είμαστε όλοι 
χάλια!

Και θα έχουμε ένα σωρό 
πράγματα να πουλήσουμε  

στο παζάρι μεταχειρισμένων…

Κι αν τα πουλήσουμε όλα, 
θα βγάλουμε πολλά 

χρήματα!

Κι εμένα το 
πουλόβερ μου είναι 

γεμάτο σκόνη…

Εμένα κάτι κόλλησε 
στο παντελόνι μου…

Δείτε τα χέρια μου…  
Είναι παμβρόμικα!

Ναι, αλλά όταν τελειώσουμε  
το ξεδιάλεγμα, η αποθήκη  
θα είναι σούπερ καθαρή.
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