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Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που δεν έχω διηγηθεί ακόμη σε κανέναν.
Και όπως όλες οι ωραίες ιστορίες, έτσι κι αυτή ξεκινά με το «Μια φορά κι έναν καιρό».

Μια φορά κι έναν καιρό, στις όχθες ενός από τους ομορφότερους ποταμούς της Γαλλίας, 
υπήρχε ένα όμορφο κόκκινο σπίτι με ένα τεράστιο δέντρο στον κήπο του.

Εκεί ζούσε μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, η Λεονί.

Έκρυβε ένα εκπληκτικό μυστικό.



Η Λεονί είχε δει πολλά πράγματα, περισσότερα από τον καθένα.

Ωστόσο, όσο παράξενο κι αν σας φαίνεται αυτό, δεν είχε φύγει ποτέ 
από το σπίτι της, που ήταν γεμάτο ρεύματα αέρα και μυστικά.

Την ώρα που έπαιρνε το απογευματινό της τσάι, ακούγονταν συχνά 
παράξενες συζητήσεις μέσα στο σπίτι, λες και ευγενικά φαντάσματα, 
που είχαν βγει από τα παλιά μπαούλα της σοφίτας, κατέβαιναν για να 
της κάνουν παρέα.



Με την πρώτη ματιά, επρόκειτο για μια εντελώς συνηθισμένη σοφίτα.

Αν κοίταζες όμως καλύτερα, ανακάλυπτες ένα σωρό απίστευτα αντικείμενα  
που προέρχονταν από όλες τις γωνιές του κόσμου.

Δυστυχώς, η Λεονί ήταν πολύ ηλικιωμένη πια, και δεν μπορούσε να ανέβει.
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Ενώ παίζουν τους εξερευνητές στη σοφίτα τους, ο Τεό και η 
μεγάλη αδελφή του, η Λεονί, βρίσκουν ένα μαγικό περιδέραιο 
με απίθανες δυ νάμεις, που τους επιτρέπει να ταξι δεύουν 
στον χρόνο! Στο πρώτο τους ταξίδι μεταφέρονται στη Γαλλία, 
στην καρδιά της Αναγέννησης, μέ σα στο κάστρο του βασιλιά 
Φραγκί σκου Α'. Εκεί θα γνωρίσουν τον Λεο νάρντο ντα Βίντσι, 
θα οδηγήσουν έναν μηχανικό δράκο και θα σταματήσουν μια 
συνωμοσία, αψηφώντας τον ίδιο τον βασιλιά της Γαλλίας.

• Κατέβασε τη νέα εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας και βυθίσου  
στον μαγικό κόσμο των φανταστικών ταξιδιών του Τεό και της Λεονί.

• Μπες ακόμα πιο βαθιά στην ιστορία και μάθε περισσότερα με το 
εγκυκλοπαιδικό υλικό που ξεπετάγεται όταν σκανάρεις κάθε σελίδα.

• Οδήγησε τις φανταστικές μηχανές του Λεονάρντο ντα Βίντσι που 
ζωντανεύουν στην οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ σου.

Σκάναρε αυτό τον κωδικό με το κινητό ή το τάμπλετ σου,  
για να κατεβάσεις την εφαρμογή.

Ένα ταξίδι μύησης στην Ιστορία… Από βιβλίο σε βιβλίο, παρέα με τον 
Τεό και τη Λεονί, ανακάλυψε αρχαίους πολιτισμούς και συνάντησε 
πολλές σπουδαίες προσωπικότητες, μεγάλους εξερευνητές, διάσημους 
σοφούς και φημισμένους καλλιτέχνες.


