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Για την Αρτεμησία μου, 
τη Μορφούλα μου 

και τη Μαριάννα μου...
Mία Βασίλισσα, 

μία Πριγκίπισσα
 και μία λουλουδένια 

Νεραϊδούλα.
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Εδώ και λίγες μέρες τα ζωάκια 
στο Μεγάλο Κουκουναρόδασος έχουν ξεκινήσει 
τις προετοιμασίες για να γιορτάσουν τα γενέθλια 

της Θέκλας, της χελωνίτσας ταχυδρόμου, 
με ένα πάρτι ΕΚΠΛΗΞΗ!



Την ιδέα για το πάρτι της Θέκλας την είχε ο Λούης 
το σαλιγκάρι. Ο Λούης είναι ταχυδρόμος όπως και η Θέκλα 
και αργεί και αυτός να παραδώσει τα γράμματά του, γιατί 
ο Λούης βγαίνει για δουλειά μόνο όταν βρέχει. Έτσι και 

αλλιώς, στο Μεγάλο Κουκουναρόδασος κανείς δε βιάζεται!... 

Η Θέκλα, η χελωνίτσα ταχυδρόμος, γίνεται μόλις εκατόν 
είκοσι χρόνων, είναι αγαπητή σε όλα τα ζωάκια 

και ας αργεί καμιά φορά τα γράμματά τους!

ΛΟΥΗΣ
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Ο μόνος που δεν ασχολείται με όλα αυτά που συμβαίνουν 
στο Κουκουναρόδασος, αλλά προτιμά την ησυχία του 
χουζουρεύοντας στο μαλακό του κρεβατάκι, 
είναι ο Ιάσονας ο τυφλοπόντικας.
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Ο Ιάσονας ζει σε μια τρύπα βαθιά 
στη Γη -όπως όλοι οι τυφλοπόντικες- 
και του αρέσει να περνά τον καιρό του 
σκάβοντας τούνελ, γράφοντας 
ποιήματα και μαγειρεύοντας 
την αγαπημένη του πατατομανιταρόσουπα!   
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Ο Ιάσονας ο τυφλοπόντικας εδώ και λίγες μέρες έχει έναν 
καινούργιο γείτονα! Τον Μάρκο τον λαγό, που ήρθε 

από το μακρινό Λασπόδασος με τις Γέρικες Βελανιδιές! 
(Το μακρινό Λασπόδασος -για όσους δεν το γνωρίζουν- 
βρίσκεται πέρα από την Παγωμένη Λίμνη και πίσω από 

το Βουνό με τα Κόκκινα Έλατα!) Ο Μάρκος ο λαγός, λοιπόν, 
είχε τη φοβερή ιδέα να σκάψει την καινούργια του φωλιά 

πάνω ακριβώς από τη φωλιά του Ιάσονα του τυφλοπόντικα...



ΝΠαιδιά, η ιστορία συνεχίζεται. 
Ελάτε να δούμε πώς Ο Μάρκος ο λαγός, που είναι μουσικός, 

ετοιμάζει ένα συγκρότημα για το πάρτυ γενεθλίων 

της Θέκλας, της χελωνίτσας ταχυδρόμου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Μάρκος ο λαγός - ηλεκτρική κιθάρα

Μίλτος το κουνάβι - ντραμς

Αιμίλιος ο σκαντζόχοιρος - πιάνο με ουρά

Ισίδωρος ο κάστορας - τρομπόνι

και η διεθνούς φήμης τυφλοποντικίνα σοπράνο 

Λουκία Λαγούμη

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

ένα ζωάκι έκπληξη

Το πιο τριχωτό ροκ συγκρότημα!



Στο Μεγάλο Κουκουναρόδασος  
όλοι ετοιμάζονται να γιορτάσουν 

τα γενέθλια της Θέκλας, 
της χελωνίτσας ταχυδρόμου, 

με ένα πάρτι έκπληξη.
Όλοι; Όχι όλοι! Εκτός από 

τον Ιάσονα τον τυφλοπόντικα, 
που του αρέσει να χουζουρεύει 
στο μαλακό του κρεβατάκι και 

να φτιάχνει την αγαπημένη του 
πατατομανιταρόσουπα! 

Ο Μάρκος ο λαγός, ο καινούργιος 
γείτονας του Ιάσονα, είναι 

μουσικός και έχει μεγάλα σχέδια 
για το πάρτι της Θέκλας, αλλά και 
για τον γείτονά του, τον Ιάσονα.  
Μετά από αυτό το πάρτι τίποτα 

δε θα είναι ίδιο στο Μεγάλο 
Κουκουναρόδασος!
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