
Ένα βιβλίο που εξερευνά τις βασικές αρχές της αεροδιαστημικής μηχανικής… 
Γονείς, ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ! Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο και δυσνόητο 

για ένα νήπιο, ωστόσο οι πολύ απλές λέξεις, σε συνδυασμό με τις όμορφες 
εικόνες, θα το βοηθήσουν να καταλάβει εύκολα και διασκεδαστικά πώς 
πετάει ένα πουλάκι, ένα αεροπλάνο ή ένας πύραυλος. Και ποιος ξέρει; 

Ίσως να έχει γεννηθεί ένας νέος επιστήμονας!

Για τη μητέρα μου, που μου έδωσε φτερά! – Ρ. Σ.
Στον Κόνορ, που αγαπά οτιδήποτε ζωγραφίζει η μαμά! – Ι. Τσ.

Ειδικές ευχαριστίες προς τον δρα Φρεντ Μπορτζ για τις ανεκτίμητες συμβουλές του.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:
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Γεια σου, πουλάκι!
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Το πουλάκι πετάει.

Πώς πετάει το πουλάκι;
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Έχει φτερά!

Το κάτω μέρος των φτερών του 
είναι επίπεδο.

Το πάνω μέρος των φτερών του 
είναι καμπυλωτό.

Ένα βιβλίο που εξερευνά τις βασικές αρχές της αεροδιαστημικής μηχανικής… 
Γονείς, ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ! Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο και δυσνόητο 

για ένα νήπιο, ωστόσο οι πολύ απλές λέξεις, σε συνδυασμό με τις όμορφες 
εικόνες, θα το βοηθήσουν να καταλάβει εύκολα και διασκεδαστικά πώς 
πετάει ένα πουλάκι, ένα αεροπλάνο ή ένας πύραυλος. Και ποιος ξέρει; 

Ίσως να έχει γεννηθεί ένας νέος επιστήμονας!

Για τη μητέρα μου, που μου έδωσε φτερά! – Ρ. Σ.
Στον Κόνορ, που αγαπά οτιδήποτε ζωγραφίζει η μαμά! – Ι. Τσ.

Ειδικές ευχαριστίες προς τον δρα Φρεντ Μπορτζ για τις ανεκτίμητες συμβουλές του.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:
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