
(Αυτό το λέω για σένα,
Μαξ, και κυρίως για σένα,

Νέλα!)
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Πέμπτη - Ημέρα μετακόμισης 

Αυτή είναι η πρώτη πρώτη σελίδα του 

ξεχωριστού τετραδίου με τα μυστικά μου! 

Μαντέψτε πού το γράφω;

Στο καινούριο άπαιχτο δωμάτιό μου!

Το καινούριο μου δωμάτιο είναι πάνω…



5

Είμαι το μοναδικό άτομο σε όλη την οικογένεια 

που έχει δωμάτιο με σκάλες. Σκάλες δεν 

έχει ούτε η μεγάλη μου αδελφή, η Νέλα, 

που κλασικά παίρνει πρώτη ό,τι καινούριο 

υπάρχει. Όπως ρούχα. Και πατίνια. Και αληθινά 
ποδήλατα.

Αλλά όχι αυτή τη φορά.

ΠΟΔΉΛΑΤΟ
για μεγάλα παιδιά

ΠΟΔΉΛΑΤΟ
για
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Έι! Θέλετε να μάθετε ένα μυστικό;

Και η Νέλα γράφει σε ένα σούπερ ξεχωριστό 

τετράδιο! Το κρύβει συνεχώς σε διάφορα μέρη μέσα 

στο σπίτι, αλλά εμένα δεν μπορεί να με ξεγελάσει.  

Έχω σούπερ ντετεκτιβικές ικανότητες εγώ.

Μια φορά το βρήκα στο καλάθι με τα άπλυτα ρούχα, 

κάτω απ' όλες τις βρομερές κάλτσες. Πουφ!

Δεν το διάβασα γιατί ήταν κλειδωμένο.

Το δικό μου τετράδιο, όμως, θα είναι καλύτερο 

και πιο συναρπαστικό!

Πριν μετακομίσω στο καινούριο μου δωμάτιο, 

έπρεπε να πετάξουμε κάποια παλιά πράγματα. 

Ευτυχώς που δεν είχα σχολείο!
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Ο μπαμπάς ήθελε να ξεφορτωθεί το σύμπαν. 

Μετά, ζωγραφίσαμε  

πλανήτες και αστέρια  

που λαμπυρίζουν  

στο ταβάνι. 

OSS MY NEW BEST FRIEND: INTERNAL ARTWORK

PAGE: 6 & 7

Αυ τό 
μπορεί να 
πεταχτεί .

Τι το χρειάζεσαι  
το σπασμένο ρολόι;

ΟΧΙ!

Για να δουλέψει
η Χρονομηχανή μου!

παμπάς
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Η κρεμάστρα
με τα ρούχα

    T
O 

KΡΕΒ
ΑΤΙ Μ

ΟΥ

Το κράνος μου

(Το πάντα
είναι το αγαπημένο 

μου ζώο)
Τα πατίνια   ου

Η τσάντα μου για
το  κολυμβητήριο

To άφι μου

Η μπάλα ποδοσφα
ίρο

υ

Η πολυθρόνα
Πάντα

Τώρα το δωμάτιό μου  
είναι κάπως έτσι!

ΜΟΥ



Το παράθυρό μου

Τη φτιάχνω ακόμα. 
Μου λείπουν μερικά εξαρτήματα μόνο!

(Εδώ φυλάω όλο τον

εφευρετικό εξοπλισμό)

Το τελευταίο
ε ίραμα

   Το τραπέζι όπου 
   ράφω και    χεδιάζω 
     και   ργανώνω 
   τα πειράματά μου

ΚΙΝ
ΔΥΝ

ΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ή ντουλάπα των 
πειραμάτων μου

Η X ρονοMηχανήμου

πλάνα

Δευτέρα Τρίτη ΠέμπτηΤετάρτη

ζωγραφιές
εργασίες

Το κράνος μου

Η τσάντα μου για
το  κολυμβητήριο

To άφι μου

Η πολυθρόνα
Πάντα



Μπορώ να δω όλο τον κόσμο από εδώ πάνω!

Κοιτάξτε τι μπορώ να δω αυτή τη στιγμή.

Ο κύριος Πεπόν
απλώνει την 
μπουγάδα του.
Έχει κάτι υπερτεράστια 
σώβρακα!

Η κυρία Φρούλα 
διώχνει τους 
παπαγάλους 
από την αχλαδιά της 
μ’ ένα νεροπίστολο.



Ο άδειος κήπος πίσω 
από το σπίτι μας.
Και το σπίτι είναι 
άδειο, γιατί αυτοί 
που έμεναν εκεί 
μετακόμισαν
την περασμένη 
εβδομάδα.

Ο Μαξ και η Νέλα
κάνουν πικνίκ 
με τον μπαμπά 
και τον Τσόκο
στην πίσω 
αυλή μας…

ΑΔΕΙΟΣ
κήπος

Το παράθυρό ΜΟΥ

Nέλα

Τσόκο

Μπαμπάς
Μαξ

Η αυλή


