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Εικονογράφηση:
Σπύρος Γούσης

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ&ΡΗ γεννήθηκε στην

Αθήνα. Τελείωσε το Αµερικανικό Κολέγιο

Θηλέων Αγίας Παρασκευής, τη Σχολή Νη-

πιαγωγών Αθηνών και το Lοndon Montes-

sori Centre. Είναι µέλος του Κύκλου του

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναι-

κείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Έχει γρά-

ψει εξήντα παιδικά βιβλία, δύο µυθιστορή-

µατα για ενηλίκους και έχει µεταφράσει πά-

νω από 1.000 βιβλία παιδικής και εφηβικής

λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά βρα-

βεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστική

της δουλειά.



Στους µαθητές µου στο νηπιαγωγείο,
που ήταν και θα είναι πάντα

η πηγή της έµπνευσής µου…





Ντανιέλα η κουνελίτσα βγήκε
χαρούµενη στο διάλειµµα. Πο-

λύ της άρεσε το παραµύθι που τους είχε
διαβάσει η δασκάλα τους, Τα τρία γου-
ρουνάκια.





Έτρεξε κοντά στους φίλους της,
τον Ντιπ, την Νταπ, τη Μάλια και το
Φάνι, και τους ρώτησε αν ήθελε να
το παίξουν. Τα άλλα κουνελάκια εν-
θουσιάστηκαν.



— Ωραία! Εγώ θα είµαι η αρχηγός και
αποφασίζω να παίξω το λύκο! φώναξε η
Ντανιέλα.

— Και ποιος σου είπε πως θέλουµε αρ-
χηγό; Όλοι µαζί θα αποφασίσουµε ποιος
θα παίξει το λύκο και ποιος τα γουρουνά-

κια, είπε ο Ντιπ.
— Εγώ παίρ-

νω τις αποφάσεις.
Αν σου αρέσει! του
απάντησε πεισµω-

µένα η Ντανιέλα.






