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Εικονογράφηση:

Γιώργος Σγουρός

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Η ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά
και νέους και ασχολείται µε τη µελέτη της παιδικής και
νεανικής λογοτεχνίας. ΄Εχει τιµηθεί µε τo Βραβείo Παιδικής Λoγoτεχvίας της Ακαδηµίας Αθηvώv, µε το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου, µε τιµητικά διπλώµατα
από τo Παvεπιστήµιo της Πάντοβα και τη ∆ιεθvή Οργάvωση Βιβλίωv για τη Νεότητα, καθώς και µε εννέα ακό µη πανελλήνια βραβεία. To 1994 ήταν υποψήφια για το
∆ιεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen. Προτάθηκε
και πάλι για το Βραβείο Andersen 2010. Έργα της έχoυv
µεταδoθεί από τo ραδιόφωvo, έχoυv µεταφερθεί στηv τη λεόραση κι έχoυv µεταφραστεί στα ιαπωvικά, στα αγγλικά, στ’ αλβανικά και στα κορεατικά.
Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της
υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.loty.gr

Στις «θετές» Πασχαλίτσες όλου του κόσµου

ÁËËÁ ÅÑÃÁ
ÔÇÓ ËÏÔÇÓ ÐÅÔÑÏÂÉÔÓ-ÁÍÄÑÏÕÔÓÏÐÏÕËÏÕ
ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ
Ðáñáìýèéá/ÌéêñÝò éóôoñßåò:
Τρεις φoρές κι έvαv καιρό
Εφτά κόκκιvες κλωστές
Στη γειτovιά τoυ ήλιoυ
Παραµύθια από τηv Αφρική
Iστoρίες πoυ καvέvας δεv ξέρει
Iστoρίες πoυ ταξιδεύoυv
Τo χρυσάφι, η χελώvα κι η πεvτάµoρφη — Παραµύθια από τηv Ασία
Σειρά: Iστoρίες µε τoυς 12 µήvες (4 τίτλοι)
Τov καιρό εκείvo
Η οικογένεια του ΄Ηλιου
Το χελιδόνι και η πεταλούδα
Η φωνή των ζώων
Οι ζαβολιές του Ζαβολίνου
To δίκροκο αυγό
Κάθε µέρα παραµύθι, κάθε βράδυ καληνύχτα
To λουλουδόπαιδο
Παραµύθια της αγάπης
Το Πάσχα της νόνας χελώνας
΄Ενα κουκί και δυο ρεβίθια κάνουν τρία παραµύθια
Η χαρά, η αγάπη και τα δάκρυα
Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí:
Ιστορίες για παιχνίδι και γέλια
Νύχτες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
΄Ενα αγγελάκι στα Εξάρχεια
Ιστορίες που δεν ξεχνιούνται
Τα Χριστούγεννα της ασηµόφυλλης ελιάς
Ένας µήνας σαν όλους τους άλλους
Πλήρης κατάλογος των έργων της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
και βιβλιοκριτική υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.loty.gr

Σ’ έναν κήπο µια φορά,
φούντωσε και άνθισε µια
Πασχαλιά. ΄Ανοιξη είχε φτάσει,
κόντευε πια το Πάσχα, κι όλα τα φυτά είχαν φορέσει τα καλά τους, περιµένοντας
τη µέρα της Λαµπρής, τη µέρα της αγάπης. ΄Επαιζαν µε τ’ αεράκι που τα χάιδευε
απαλά, λούζονταν στο φως του ήλιου όλη
µέρα και καµάρωναν χαρούµενα, άλλο
για τα φρέσκα του τα φύλλα, άλλο για τους
ώριµους καρπούς του κι άλλο για τα όµορφα λουλούδια που είχε βγάλει.

Καµάρωνε κι η Πασχαλιά που είχαν γεµίσει τα κλαδιά της µε µικρά, ευωδιαστά
ανθάκια, δεν ήταν όµως και πολύ χαρούµενη. ΄Ενιωθε ακεφιά. Σαν κάτι να της
έλειπε…
Ξάφνου, γέµισε µαύρα σύννεφα ο ουρανός. Κρύφτηκε πίσω τους ο ήλιος κι
άνεµος δυνατός έγινε τ’ αεράκι τ’ απαλό.
΄Επειτα, ξέσπασε µπόρα φοβερή που µούσκεψε την πλάση όλη!

΄Οταν κόπασε η καταιγίδα και φάνηκε
το ουράνιο τόξο, έφυγαν τα σύννεφα και
ξαναβγήκε ο ήλιος λαµπερός. Τίναξαν
τότε τα βρεµένα τους τα φύλλα όλα τα φυτά, και όσα είχαν άνθη ή καρπούς κάλεσαν τις ηλιαχτίδες να τους τα στεγνώσουν.
΄Ετσι έκανε κι η Πασχαλιά. Μα καθώς
τίναζε τα φύλλα της κι άπλωνε τα λουλούδια της στον ήλιο, βλέπει ένα
µικρό ζουζούνι κατακόκκινο
µε µαύρες βούλες να είναι γαντζωµένο
σ’ ένα από τα κλαδιά της.

— Ποιο είσαι του λόγου
σου και τι γυρεύεις εδώ πάνω; γύρισε άκεφη και ρώτησε το εντοµάκι.
— ∆εν ξέρω, είπε κείνο
έτοιµο να κλάψει. Μ’ άρπαξε ο
άνεµος µέσα στην καταιγίδα κι
ύστερα µε πέταξε µε δύναµη επάνω σου.
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— Και πώς σ’ άφησε
η µάνα σου να τριγυρνάς µονάχο µε τόσο
άσχηµο καιρό;
— Τη µάνα µου
την πήρε η µπόρα µαζί µε τη φωλιά µας, βούρκωσε το κόκκινο ζουζούνι. Τώρα
δεν έχω ούτε µάνα ούτε φωλιά.

