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Από μια ιδέα μπορεί να προκύψει μια εφεύρεση. 

Η Λόλα, φυσικά, ιδέες έχει πολλές. Αποφασίζει λοιπόν να φτιάξει 

μια εφεύρεση για να δημιουργήσει τα δικά της σούπερ τέλεια 

και μοναδικά γλυκά. Άλλωστε, αν όλοι ακολουθούσαν τις συνταγές, 

τίποτα καινούριο δε θα φτιαχνόταν, έτσι δεν είναι;

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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– Λόλα, κοίτα την μπλούζα μου πώς έχει λερωθεί. 

Δεν πρόσεχα όταν έτρωγα, τη βάζω να πλυθεί. 

Πάλι καλά που υπάρχουνε στη ζωή μας τα πλυντήρια. 

– Αυτή η εφεύρεση ήτανε πραγματικά σωτήρια. 

Και τώρα που το σκέφτομαι… ξέρεις τι λέω να κάνω;

– Δώσ’ μου το απορρυπαντικό που είναι εκεί πάνω. 



– Λέω ν’ αφήσεις τις δουλειές τουλάχιστον για τώρα.

Μου ’ρθε μια ιδέα στο μυαλό, σούπερ και πρωτοπόρα.

Αφού μες στο πλυντήριο βρόμικα ρούχα βάζεις,

μετά πατάς ένα κουμπί και καθαρά τα βγάζεις,

έτσι λοιπόν αν φτιάχναμε μια συσκευή καινούρια, 

που να ’ριχνες μέσα υλικά και να ’βγαζε…

– Κουλούρια;
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