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ΤΥΠΟΥ

Camille Jourdy (Καμίλ Ζουρντί )

Ζώα του δάσους

ISBN: 978-960-504-123-6 
Σελ. 16 (έγχρωμες), τιμή: € 6,20

Σειρά: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σχήμα 21χ16 εκ., Χαρτί 350γρ., 
Στρογγυλεμένες γωνίες

Μετάφραση: Θεόφιλος Μπαχτσεβάνης

Η Ζωή, ο Άρης κι η Λουίζα παίζουν κρυφτό.
Παίξε κι εσύ μαζί τους και γνώρισε τα ζώα  
του δάσους. 
[από 2 ετών]

Τυπώθηκε στην Ελλάδα με οικολογικά μελάνια 
και βερνίκι νερού, σε χαρτί από βιώσιμα δάση, 

εγκεκριμένο για την επαφή με τρόφιμα.

— Λουίζα! Τι κάνεις εκεί;

— Μπράβο, σκιουράκι, με βρήκες!

Κυκλοφορούν επίσης:
– Ζώα του χωριού

– Ζώα της Αφρικής
– Ζώα των πάγων

(γυρίστε σελίδα)

(γυρίστε σελίδα)

http://www.nnet.gr
http://www.tsalapeteinos.com
http://www.nnet.gr
http://www.tsalapeteinos.com
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ΤΥΠΟΥ

Camille Jourdy (Καμίλ Ζουρντί )

Ζώα του χωριού

ISBN: 978-960-504-122-9 
Σελ. 16 (έγχρωμες), τιμή: € 6,20

Σειρά: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σχήμα 21χ16 εκ., Χαρτί 350γρ., 
Στρογγυλεμένες γωνίες

Μετάφραση: Θεόφιλος Μπαχτσεβάνης

Η Ζωή, ο Άρης κι η Λουίζα παίζουν
γύρω γύρω όλοι. Παίξε κι εσύ μαζί τους
και γνώρισε τα ζώα που ζουν στο χωριό. 
[από 2 ετών]

Τυπώθηκε στην Ελλάδα με οικολογικά μελάνια 
και βερνίκι νερού, σε χαρτί από βιώσιμα δάση, 

εγκεκριμένο για την επαφή με τρόφιμα.

— Ο βάτραχος θέλει άραγε να παίξει κ ι αυτός;

— Έλα κι εσύ, γαϊδουράκι, σε παρακαλούμε.

Κυκλοφορούν επίσης:
– Ζώα του δάσους

– Ζώα της Αφρικής
– Ζώα των πάγων

(γυρίστε σελίδα)

(γυρίστε σελίδα)

http://www.nnet.gr
http://www.tsalapeteinos.com
http://www.nnet.gr
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Camille Jourdy (Καμίλ Ζουρντί )

Ζώα της Αφρικής

ISBN: 978-960-504-124-3 
Σελ. 16 (έγχρωμες), τιμή: € 6,20

Σειρά: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σχήμα 21χ16 εκ., Χαρτί 350γρ., 
Στρογγυλεμένες γωνίες

Μετάφραση: Θεόφιλος Μπαχτσεβάνης

Η Ζωή, ο Άρης κι η Λουίζα παραβγαίνουν
στο τρέξιμο. Παίξε κι εσύ μαζί τους
και γνώρισε τα ζώα της Αφρικής. 
[από 2 ετών]

Τυπώθηκε στην Ελλάδα με οικολογικά μελάνια 
και βερνίκι νερού, σε χαρτί από βιώσιμα δάση, 

εγκεκριμένο για την επαφή με τρόφιμα.

— Ας κάνουμε έναν αγώνα δρόμου! 
Θα παίξετε μαζί μας, ζέβρες;

— Καλημέρα, όμορφες καμηλοπαρδάλεις!  
Με τόσο μακριά πόδια, θα είστε σίγουρα πολύ γρήγορες.

Κυκλοφορούν επίσης:
– Ζώα του δάσους
– Ζώα του χωριού
– Ζώα των πάγων

(γυρίστε σελίδα)

(γυρίστε σελίδα)

http://www.nnet.gr
http://www.tsalapeteinos.com
http://www.nnet.gr
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Camille Jourdy (Καμίλ Ζουρντί )

Ζώα των πάγων

ISBN: 978-960-504-125-0 
Σελ. 16 (έγχρωμες), τιμή: € 6,20

Σειρά: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σχήμα 21χ16 εκ., Χαρτί 350γρ., 
Στρογγυλεμένες γωνίες

Μετάφραση: Θεόφιλος Μπαχτσεβάνης

Η Ζωή, ο Άρης κι η Λουίζα έχασαν την μπάλα
τους. Ψάξε κι εσύ μαζί τους και γνώρισε τα ζώα 
που ζουν στις πιο κρύες περιοχές της γης.
[από 2 ετών]

Τυπώθηκε στην Ελλάδα με οικολογικά μελάνια 
και βερνίκι νερού, σε χαρτί από βιώσιμα δάση, 

εγκεκριμένο για την επαφή με τρόφιμα.

— Καλημέρα, κύριε τάρανδε. 
Μήπως είδες μια πολύχρωμη μπάλα;

Κυκλοφορούν επίσης:
– Ζώα του δάσους
– Ζώα του χωριού

– Ζώα της Αφρικής

(γυρίστε σελίδα)

http://www.nnet.gr
http://www.tsalapeteinos.com
http://www.nnet.gr
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