
 

 

Διαβάζουμε: Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σούπερ-ήρωας  

20/07/17 

Για το λύκο Ζαχαρία σας είχα μιλήσει πολύ πολύ παλιά.. (δες εδώ) 
Το πρώτο του βιβλίο "Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να αλλάξει χρώμα" ήταν το 
πρώτο πρώτο βιβλίο που αγοράσαμε για το Νικόλα. Με αυτό ξεκινήσαμε να 
γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη του..  
Κι εκείνος το αγάπησε τόσο πολύ που το διαβάζαμε συνέχεια.. Μέχρι που το 
έμαθε ολόκληρο απ'έξω και το έκανε απαγγελία σε όλους μας τους φίλους και 
συγγενείς.. 
Μιλάμε για τόσο μεγάλη αγάπη που ανακαλύψαμε και το λούτρινο Ζαχαρία 
και τον παραγγείλαμε από το γαλλικό amazon..  
Και από τότε.. κάθε νέο βιβλίο με τις περιπέτειες του αξιολάτρευτου μαύρου 
λύκου έρχεται στη βιβλιοθήκη μας με συνοπτικές διαδικασίες..!! Είμαστε φαν 
οικογενειακώς άλλωστε..  
 
Το καινούριο του βιβλίο "Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σούπερ ήρωας" 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι το 9ο της σειράς. 
{φυσικά και τα έχουμε όλα} 
 
Σε κάθε βιβλίο ο λύκος Ζαχαρίας ζει μια καινούρια περιπέτεια.. Σε ένα θέλει να 
γίνει σούπερ-σταρ, σε άλλο να είναι πάντα πρώτος , σε άλλο βαριέται να 
περπατήσει, σε άλλο θέλει να ερωτευτεί, σε άλλο φοβάται τη σκιά του..Αλλά 
στο τέλος δεν γίνεται πάντα αυτό που φαντάζεται ο αδέξιος και αξιολάτρευτος 
λύκος..  
 
Σε αυτό το βιβλίο ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σούπερ ήρωας..  
 
Και έχει μια σούπερ ιδέα..   
 

Ράβει μια σούπερ στολή και μεταμορφώνεται σε Σούπερ- Έξτρα- Λύκμαν!!  
Το μόνο που του μένει είναι να βρει κάποιον για να σώσει... Ακούγεται εύκολο 
αλλά τελικά δεν είναι και τόσο, για τον αγαπημένο μας λύκο που 
είναι  σούπερ-αδέξιος και μόνο μπελάδες καταφέρνει να δημιουργεί..!!!  
 
Άλλη μια αστεία και τρυφερή περιπέτεια του λύκου Ζαχαρία που αγαπήσαμε 
πολύ..  

http://twoboysandhope.blogspot.gr/2014/09/giveaway.html
http://www.epbooks.gr/product/100585/%CE%BF-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.epbooks.gr/product/101556/%CE%BF-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81-%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%83
https://web.facebook.com/epbooks.gr?_rdc=1&_rdr


 

Τα βιβλία με τις περιπέτειες του λύκου Ζαχαρία, θα τα βρείτε στις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.  
 

Και είμαι σίγουρη οτι μόλις τον γνωρίσετε θα γίνει κι ο δικός σας αγαπημένος 

σας λύκος!!! 

 http://twoboysandhope.blogspot.gr/2017/07/o-lykos-zaxarias-thelei-na-ginei-

super-iroas-bookreview.html  

http://www.epbooks.gr/search.asp?searchfor=%CE%BF%20%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://web.facebook.com/epbooks.gr?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/epbooks.gr?_rdc=1&_rdr
http://twoboysandhope.blogspot.gr/2017/07/o-lykos-zaxarias-thelei-na-ginei-super-iroas-bookreview.html
http://twoboysandhope.blogspot.gr/2017/07/o-lykos-zaxarias-thelei-na-ginei-super-iroas-bookreview.html

