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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Εξήντα σχεδόν χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία 
της πρώτης ιστορίας της Λιλίκας 

και οι εκδόσεις μας παρουσιάζουν ξανά αυτόν τον τόμο 
με τρεις αγαπημένες ιστορίες της μικρής ηρωίδας.

Η νοσταλγική αυτή έκδοση θα συγκινήσει 
τους σημερινούς γονείς, που έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν στα δικά τους παιδιά 
τις περιπέτειες της μικρής Λιλίκας.



Η Λιλίκα στη θάλασσα



Κάθε χρόνο η Λιλίκα κι η αδελφή της η Ρηνούλα περνάνε 
τις διακοπές τους στο σπίτι του θείου τους του Δημητράκη, 
που μένει κοντά στη θάλασσα.
Όταν φτάνουν στην καγκελόπορτα του κήπου, ο Παταπούφ,
το σκυλάκι της Λιλίκας, αρχίζει να πηδάει χαρούμενο. 
Ο ξάδερφός τους ο Γιωργάκης τρέχει αμέσως να τις καλωσορίσει.
–Πήρες τον κουβά σου και το φτυαράκι σου; ρωτάει ο Γιωργάκης.
–Να τα. Κοίταξε την καινούργια μου μπάλα!
–Γρήγορα, πάμε να παίξουμε στην ακρογιαλιά.



Στην ακρογιαλιά αρχίζουν να τρέχουν.
–Περιμένετε και μένα! φωνάζει η Ρηνούλα.
Έβγαλαν τα παπούτσια τους για να μπουν στη θάλασσα.
Πόσα πράγματα είχαν να δουν! Τα κοχύλια, τ’ αστέρια 
της θάλασσας, τα καβουράκια, τις καραβίδες. Τα κύματα 
μούσκεψαν το φόρεμα της Λιλίκας. Ο Παταπούφ πηδούσε 
χαρούμενος μέσα στο νερό.
–Α, τι όμορφο καραβάκι! είπε η Λιλίκα.
–Και το πρασινοκόκκινο μπαλόνι που χοροπηδάει πάνω 
στα κύματα;
–Κοίταξε το καραβάκι μου πώς ταξιδεύει, σαν αληθινό!
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Τον ξέρετε τον Αγαθούλη;
Είναι ένας γαϊδαράκος που σαν κι αυτόν δε βρίσκεται άλλος 
πουθενά. Είναι ήσυχος και καλός σαν πρόβατο. Η Ρηνούλα 
κι η Λιλίκα ανεβαίνουν στη ράχη του και κάνουν περίπατο 
στην ακροθαλασσιά.
–Ου! φωνάζει η Λιλίκα.
–Χοπ! λέει η Ρηνούλα.
Αλλά ο Aγαθούλης κάνει τώρα του κεφαλιού του.



Οι  αγαπημένες ιστορίες της μικρής Λιλίκας, 
που θέλει να γίνει μπαλαρίνα,

πηγαίνει διακοπές στη θάλασσα 
και μαθαίνει ποδήλατο, 

αρέσουν σε όλα τα παιδιά!

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί της;
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