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ISBN:978-618-03-1637-7

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. 81637

από 3 ετώνΜπορείτε να σκανάρετε αυτό τον κωδικό  

με το smartphone ή το tablet σας, για να ακούσετε  

τη συγγραφέα να αφηγείται την ιστορία.

Μουσική επιμέλεια:  
Guido De Flaviis

Πώς θα διαλέξουν οι λύκοι τον βασιλιά τους;

Θα κάτσει στον θρόνο ο πιο δυνατός;

Ο πιο διάσημος; Ο πιο χοντρός, ο πιο ψηλός;

Ο πιο παλιός ή ο πιο κακός;

Ή μήπως πρέπει να σκεφτούν κάτι... καινούριο

εντελώς, για ν’ αρέσει σε όλους αυτός ο αρχηγός;
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Μια φορά κι έναν καιρό έκανε κρύο 

τσουχτερό. Οι λύκοι μαζευτήκανε μέσα 

στη νυχτιά, για να διαλέξουν τον πιο κακό 

για βασιλιά. Οι υποψήφιοι ήταν αρκετοί, 

έβγαλαν λόγους με ορμή. Όλοι τους ήθε-

λαν να έχουν εξουσία και ονειρεύονταν 

πλούτη, μεγαλεία.





Πρώτος μίλησε ένας λύκος πολύ γνω-

στός, που έφαγε γιαγιά και Κοκκι νο

σκουφίτσα, μα τον πυροβόλησε ο κυνηγός.

– Είμαι ο μόνος που έφαγα ανθρώ-

πους, όχι έναν αλλά δύο, και η ιστορία 

αυτή έγινε θεατρική παράσταση, παιχνίδι 

και βιβλίο. Μόνος του πια στο δάσος κανείς 

δεν περπατά. Ούτε μεγάλοι, ούτε και παιδιά. 

Με φοβούνται και δε μ’ έχουν συγχωρέσει. 

Άλλος δεν πρέπει το στέμμα να φορέσει.
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