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Eτοιμαστείτε για

Μέγκαν ΜακΝτόναλντ

τα ΝΕΥΡΙΚΟΤΕΡΑ Χριστούγεννα
της ζωής σας! Ενώ η Μιμή φτιάχνει
λίστα γραμμένη σε Χου Του
(Χαρτί Τουαλέτας) για τα Χου Δου
(Χριστουγεννιάτικα Δώρα)
μήκους δέκα χιλιομέτρων, ο αδερφός της
ο Στάμος μένει κολλημένος στο παράθυρο
περιμένοντας… να χιονίσει! Αλλά στην πόλη τους
έχει να χιονίσει ένα εκατομμύριο χρόνια,
οπότε ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ… Ή μήπως όχι;
Τι θα γίνει αν η Μιμή βάλει τα δυνατά της;
Θα καταφέρει να χαρίσει στον αδερφό της
ΟΛΟΛΕΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

ISBN 978-960-566-756-6

Η Μιμή η Νευρική έχει μεταφραστεί σε 26 γλώσσες κι έχει
πουλήσει πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον
κόσμο. Έχει σαρώσει τα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας
και είναι η αγαπημένη παιδιών, γονιών, δασκάλων και
βιβλιοθηκονόμων σε πολλές χώρες.
Έχει 30.000 επισκέπτες στο www.judymoody.com τον μήνα!
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Ο Στάμος ήταν κολλημένος στο δελτίο

ΠΑΓΟΣ
Ο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

καιρού όταν γδούποι ακούστηκαν από την
μπροστινή βεράντα. Θανκ! Κλανκ! Αμέσως πετάχτηκε από τον καναπέ για να δει
τι τρέχει.
– Ταχυδρόμος! Κάποιος έχει πακέτο!
– Στάμο, ελπίζω να μην παράγγειλες
πράγματα που λένε πως είναι δωρεάν ενώ
δεν είναι, φώναξε η Μιμή από πίσω του.
Η μαμά και ο μπαμπάς θα τα πάρουν στο
κρανίο.
– Όχι βέβαια, απάντησε ενοχλημένος
ο Στάμος και έτρεξε ως την αυλόπορτα.
Του άρεσε να κουβεντιάζει με τον Πρό-
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δρομο τον ταχυδρόμο, που είχε αλογοουρά και έναν σκύλο, τον Παϊδάκη.
– Τι κάνει ο Παϊδάκης; ρώτησε πριν
καλά καλά προλάβει ο ταχυδρόμος να βγει
από το φορτηγό του.
Δεν ήταν ο Πρόδρομος. Δεν είχε αλογοουρά. Ούτε έμοιαζε με κάποιον που
είχε σκύλο με τ’ όνομα Παϊδάκης.
Ο τύπος είχε λευκά φουντωτά μαλλιά και
χαμογελαστές ρυτίδες. Το μούσι του ήταν
πυκνό σαν δάσος και τα φρύδια του παχιά
σαν θάμνοι. Φορούσε ένα χνουδωτό καπέλο. Δεν έμοιαζε καθόλου με ταχυδρόμο.
– Ποιος είσαι εσύ και πού είναι ο Πρόδρομος; ρώτησε ξανά ο Στάμος.
– Είμαι ο καινούριος. Με λένε Πανάγο.
Μπορείς να με φωνάζεις Πάγο, είπε χαμογελώντας ο ταχυδρόμος και σήκωσε τα
κατάλευκα θαμνώδη φρύδια του.
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