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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ ΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών
και το Lοndon Montessori Centre. Είναι µέλος
του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς.
Έχει γράψει εκατόν πενήντα δύο παιδικά βιβλία (δικά της και διασκευές), έξι µυθιστορήµατα για ενηλίκους και έχει µεταφράσει πάνω από χίλια τριακόσια βιβλία παιδικής και
εφηβικής λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί µε πολλά
βραβεία για τα βιβλία της και τη µεταφραστική
της δουλειά.
Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí
ôá âéâëßá ôçò ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΖΩΑΚΙ, ΕΓΩ ΕΙ-

Στην Έλλη, τη δική µου µαγισσούλα!

ΜΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙ, ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ
ΓΥΑΛΙΑ, ΕΝΑ Α∆ΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ, H NTANIEΛΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ,
Ο Α-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ,
καθώς και τα βιβλία της για ενηλίκους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΑΣ; ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ!, ΑΓΑΠΩ ΘΑ
ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙ και ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ.
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μάγισσα Κουκού Κικιριρί Νυχτεριδολιλί ή απλώς Λιλί ήταν πολύ θυμωμένη. Δεν της έφτανε που πλησίαζε παραμονή Πρωτοχρονιάς κι είχε ένα
σωρό πράγματα να κάνει, αφού ήταν η καλύτερη φίλη του Αϊ-Βασίλη, της φορτώθηκε
και η ανιψιά της, η Λαλαμπρίνα, η πιο άτακτη
μαγισσούλα του κόσμου.
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Κανένας δεν την άντεχε τη Λαλαμπρίνα.
Ούτε οι δασκάλες και οι συμμαθήτριές της
στο Μαγεμένο Σχολείο, ούτε ο μπαμπάς και
η μαμά της. Γι’ αυτό την έστειλαν διακοπές
στο Βόρειο Πόλο, στο σπίτι της θείας της, για
να ηρεμήσουν λιγάκι. Κι ενώ η Λιλί περνούσε μια χαρά, μαγειρεύοντας παστίτσια και
μουσακάδες για τον Αϊ-Βασίλη και τα ξωτικά, ξαφνικά η ζωή της έγινε ποδήλατο. Τι
πάει να πει αυτό; Μα κάθε μέρα έπρεπε να
τρέχει για να προλάβει τις δουλειές της αλλά
και να διορθώνει όλες τις αταξίες που έκανε
η ανιψιά της.
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Η Λαλαμπρίνα ξυπνούσε κάθε πρωί χαρούμενη.
Αντί να χωθεί όμως στην μπανιέρα, άνοιγε το νερό της βρύσης και σκεφτόταν τη θάλασσα. Κουνούσε το ραβδάκι της, φώναζε
«Τσινγκ, κλινγκ, κλινγκ!»
και… στην μπανιέρα της
Λιλί εμφανίζονταν

τα πιο παράξενα θαλάσσια πλάσματα. Μια
μέρα εμφανίστηκε και μια φάλαινα^ μια φάλαινα μπαλαρίνα με ροζ φουστίτσα! Που έκανε πιρουέτες μέσα στην μπανιέρα, πλημμυρίζοντας όλο το σπίτι νερά!
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Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
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Λαλαμπρίνα είναι η
πιο άτακτη μαγισσούλα του κόσμου.
Κουνάει το μαγικό της ραβδάκι και κάνει του κόσμου
τις σκανταλιές.
Κι όταν παραμονές Πρωτοχρονιάς επισκέπτεται τη
θεία της τη Λιλί, φάλαινες
με ροζ φουστίτσες κάνουν
πιρουέτες στο μπάνιο, σκουλήκια νιαουρίζουν, κόκκινοι δράκοι ξερνούν κατακόκκινα μπαλόνια, τα παιχνίδια του Αϊ-Βασίλη μεταμορφώνονται σε βατραχάκια που λένε τα κάλαντα κι
ολόκληρος
ο Βόρειος
Πόλος
γίνεται
άνω κάτω!
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