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Ο κυρ Κούνελος ετοιμάζει μια πίτα για τα γενέθλια της γιαγιάς. Όταν όμως τη
βγάζει στο περβάζι για να κρυώσει, η πίτα το σκάει. Δίνει μια, πέφτει στο έδαφος
κι αρχίζει να τσουλάει. Κανείς δεν μπορεί να την πιάσει. Ούτε τα τρία
γουρουνάκια, ούτε η Κατσίκα με τα επτά Κατσικάκια, ούτε το Μικρό Αρνί.
Φυσικά ούτε και ο Πέτρος την προλαβαίνει αλλά ούτε και η
Στρογγυλοσκουφίτσα. Μέχρι που η πίτα καταλήγει -πού αλλού;- στα πόδια του
Ιγκόρ, του λύκου. Και τα απρόοπτα διαδέχονται το ένα το άλλο.
Σε αυτή την ιστορία, όπως άλλωστε και σε όλες τις άλλες του συγγραφέα, οι
ήρωες των κλασικών παραμυθιών συναντιούνται. Οι ανατροπές θα
ενθουσιάσουν τους μικρούς αναγνώστες. Θα δουν με άλλο μάτι τον λύκο, ο
οποίος αποδεικνύεται περισσότερο γκαφατζής, παρά άγριος. Κι αυτό είναι
ανακουφιστικό αλλά και αστείο. Ενώ η γιαγιά αν και φαίνεται αφελής μάλλον
είναι πονηρή. Παρά την ηλικία της είναι αυτή που αποκτά την πίτα και την
μοιράζεται.
Οι εικόνες, απλές και ζωντανές, αφηγούνται την ιστορία από μόνες τους.
Το τραγουδάκι που λέει η πίτα, είναι πολύ χαριτωμένο κι επαναλαμβάνεται σε
κάθε σελίδα. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν τους στίχους και να μετατραπεί η
ανάγνωση σε παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με λύκους, γουρουνάκια, κατσικάκια και
τόσους άλλους ήρωες που όλοι περνούν καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα.

Ο Geoffroy de Pennart γεννήθηκε το 1951 στο Παρίσι όπου και ζει. Αφού
σπούδασε στην l’EcoleSupérieured’ArtsGraphiques εργάστηκε για πολλά
χρόνια ως εικονογράφος πριν περάσει στη συγγραφή. Έχει γράψει πολλά
εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά δανειζόμενος τους χαρακτήρες των
κλασσικών παραμυθιών, τα οποία εικονογραφεί ο ίδιος. Το σχέδιο του είναι
απλό και σαφές.
Άλλα βιβλία του Geoffroy de Pennart που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
Παπαδόπουλος είναι: Η πριγκίπισσα, ο δράκος και ο ατρόμητος ιππότης, Ο
λύκος η κατσίκα και τα 7 κατσικάκια, Ο λύκος… και τα τρία γουρουνάκια, Η
Στρογγυλοσκουφίτσα, Ο Προκόπης και ο λύκος, Να ‘μαι ξανά, Σοφία, η
αγελαδίτσα τραγουδίστρια, Το γεύμα των λύκων, Ο καλόκαρδος λύκος, Ο
Γιάννος Σκυλάκος και η Μαρίκα Φουντωτή, Ο λύκος ξαναγύρισε.
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