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Ο Πίκο και η Λόλα πάνε βόλτα στην παραλία.  

Μαζί τους θα πάει και η μαϊμού, που όχι μόνο τους χαλάει τη βόλτα,  

αλλά νομίζει κιόλας ότι με ένα «συγγνώμη» όλα θα είναι εντάξει.  

Οι δυο φίλοι όμως θα της δώσουν ένα καλό μάθημα.

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.

ΛΊΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΎ

ΣΎΓΓΝΩΜΗ,ΛΟΛΑ
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Γεια σου, Λόλα, τι ετοιμάζεις; 

Στο καλάθι αυτό τι βάζεις;

Βάζω μερικά μπισκότα και γλυκό από καρότα. 

Φεύγω για την παραλία, με τον Πίκο πάω βόλτα.



Να ’ρθω και εγώ παρέα;  

Τα μπισκότα σου είναι ωραία;



Τότε η μαϊμού αρπάζει δυο μπισκότα και φωνάζει:

– Νόστιμα που είναι, Λόλα! Και μεμιάς τα τρώει όλα. 

Σαστισμένη η Λόλα μένει και της λέει απορημένη: 

Δεν μπορούσες να φας ένα; Δε με σκέφτηκες εμένα; 

Λόλα, σου ζητάω συγγνώμη,  

μήπως έχεις ένα ακόμη;



Πάμε τώρα, μην αργούμε, άλλη ώρα θα τα πούμε. 
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