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Ο Πανδήμος τα είχε σχεδιάσει όλα για να κατακτήσει το όνειρό του. Έτσι αόρατος που ήταν, τοσοδούλης και
ευλύγιστος, μπορούσε να τρυπώσει σαν λαθρεπιβάτης στη βαλίτσα του βασιλιά Κορώνιου της Τανζουανίας. Εκείνος
είχε ξεκινήσει ένα μακρινό ταξίδι για να πάει στο συνέδριο των βασιλιάδων που γινόταν στην Άπω Ανατολή. Μπήκε
λοιπόν, ανάμεσα στους μανδύες, τα σκήπτρα και τα πλούσια ρούχα του βασιλιά και ταξίδεψε για ώρες μαζί του
χωρίς εκείνος να το ξέρει. Ο βασιλιάς Κορώνιος ήταν ένας δυστυχισμένος βασιλιάς που ζούσε σε μια χώρα πνιγμένη
στο καυσαέριο και τα σκουπίδια, δεν ήταν ευχαριστημένος με τίποτα και δεν έβρισκε κάτι που να του αρέσει
-Ουφ, ελπίζω να μου αρέσει αυτό το συνέδριο και να γνωρίσω σπουδαίους βασιλιάδες και βασίλισσες και ν’
αναπνεύσω και λίγο καθαρότερο αέρα! Είπε χωρίς να περιμένει απάντηση από τη γιαγιά που κοιμόταν στο διπλανό
κάθισμα.
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Εν τω μεταξύ ο Πανδήμος που είχε τρυπώσει στην τσάντα που είχε μαζί του στην καμπίνα του αεροπλάνου,
αποφάσισε να βγει έξω και να μπει στην καρδιά του βασιλιά Κορώνιου. Έτσι, θα μπορούσε πιο εύκολα να
φτάσει στο όνειρό του. Ο Κορώνιος ένιωσε πολύ παράξενα όταν ο Πάνδημος εισέβαλε στην καρδιά του και
σαν να έχασε μια ανάσα:
-Μα τι μου συμβαίνει; Νιώθω να με κυριεύει μια παράξενη δύναμη. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό
που ονειρεύομαι κάτι. Ονειρεύομαι να κατακτήσω τον… πήγε να πει ο Κορώνιος που δεν μιλούσε πια σαν
Κορώνιος, αλλά σαν Πανδήμος..
-Ησυχία κύριέ μου, προσπαθώ να
κοιμηθώ. Τον διέκοψε η γιαγιά που
ήθελε να ξεκουραστεί…
Εκείνος κοίταξε καλά το σώμα που
είχε κυριεύσει και μίλησε πια από
μέσα του βυθισμένος στις σκέψεις.
Επιτέλους θα κατακτούσε τον κόσμο.
Τόσες ατέλειωτες μέρες και νύχτες
πέρασε για να δυναμώσει και να
μπορεί να μπει στο σώμα ενός βασιλιά
που θα συναντούσε κι άλλους
βασιλιάδες και θα μπορούσε να τους
πείσει να του παραδώσουν τις χώρες
τους και να κάνει το γύρο της γης
βασιλεύοντας σε όλα τα κοντινά και
μακρινά βασίλεια.
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Το αεροπλάνο έφτασε και ο βασιλιάς Πανδήμος ανυπομονούσε να φτάσει στην Άπω Ανατολή και να μπει στην
καρδιά και των άλλων βασιλιάδων. Ευτυχώς ο πανέξυπνος επιστήμονας κύριος Εμβολίδης, ξεχώρισε ότι ο βασιλιάς
της Τανζουανίας είχε κυριευτεί από τον Πανδήμο και αποφάσισε να μελετήσει την κατάσταση. Τον πλησίασε πριν
να μπει στην αίθουσα του συνεδρίου που ήταν και οι υπόλοιποι 118 βασιλείς και βασίλισσες του κόσμου.
-Εξοχότατε, αν μου επιτρέπετε, πριν μπείτε να σας κάνω ένα τεστ. Είπε με ταπεινοφροσύνη και σκυφτό το κεφάλι ο
έξυπνος επιστήμονας.
-Δεν σου επιτρέπω κύριέ μου. Έκανα ένα μακρινό ταξίδι και βιάζομαι να συναντήσω όλους τους φίλους και φίλες
από άλλα βασίλεια. Ποιος είστε; Απάντησε κάπως ενοχλημένος ο Κορώνιος που τον είχε τρελάνει o Πάνδημος με
τις ιδέες του να κατακτήσει τον κόσμο.
-Είμαι ένας γιατρός με ειδικότητα στην Πανδημία εξοχότατε, δηλαδή στην… Τον διέκοψε αμέσως ο Πανδήμος, που
είχε το όνομα του επαγγέλματός του γιατρού που φαίνεται να τον μυρίστηκε.
-Λυπάμαι γιατρέ, αλλά με περιμένουν και δεν έχω χρόνο για τεστ. Εξάλλου τα έχω περάσει όλα στις εξετάσεις για
να γίνω βασιλιάς. Νομίζεις πως έτσι απλά ο πατερούλης μου θα με άφηνε στο πόστο του για να πάει στην άλλη
μεριά της χώρας να αναπνεύσει πιο καθαρό αέρα; Είπε βιαστικά ο Κορώνιος.
-Μα τι έχει ο αέρας στη χώρα σας εξοχότατε; Δεν θα κάνετε κάτι γι’ αυτό; Ρώτησε με ενδιαφέρον ο γιατρός.
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-Μα φυσικά θα κάνω γιατρέ, γι’ αυτό δεν ήρθα στο συνέδριο; Θα μάθω τι έκαναν οι άλλοι και θα το προσαρμόσω
στην Τανζουανία. Ξέρετε ο αέρας εκεί δεν είναι πολύ καθαρός, αλλά να μην σας απασχολώ με τα προβλήματά μας.
-Μα ο λερωμένος αέρας μπορεί να δυσκολέψει την… Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο γιατρός και ο Κορώνιος
εξαφανίστηκε με τρόπο για να πάει μέσα και να συναντήσει τους άλλους βασιλιάδες και βασίλισσες.

7

Σε εκείνη την τεράστια αίθουσα του βασιλικού
χορού, του παλατιού της μαγευτικής Άπω
Ανατολής, συναντούσες την κάθε πολυτέλεια:
πανέμορφα περσικά χαλιά, κρεμαστούς
κρυστάλλινους πολυέλαιους, χρυσά και ασημιά
σερβίτσια, σκαλιστά έπιπλα από το καλύτερο
ξύλο καρυδιάς και πίνακες από τους πιο
φημισμένους ζωγράφους του κόσμου. Ο
Κορώνιος σαν βασιλιάς δεν ήταν και πολύ
γνωστός, αφού η χώρα του ήταν σε μια αθέατη
γωνιά της γης, ξεχασμένη. Εκεί υπήρχαν πιο
πλούσιοι και ισχυροί βασιλείς, όπως η
βασίλισσα Ντελάρια της Πρασιτέρρας και ο
βασιλιάς Τέλλος της Μαριλούπε. Εκείνοι
περπατούσαν καμαρωτοί και όλοι τους έτρεχαν
από πίσω για να τους πουν έναν καλό λόγο για να συμμαχήσουν με τη χώρα τους. Ο Πανδήμος μέσα από τον
Κορώνιο, χαιρόταν που τους έβλεπε. Εκείνους πρώτα έβαλε σαν στόχο. Θα τους πλησίαζε και με την πρώτη
χειραψία, θα κατάφερνε να μπει στην καρδιά τους και σιγά σιγά στη χώρα τους.
-Τα σέβη μου μεγαλειοτάτη Ντελάρια, έχω ακούσει τόσα για εσάς! Είμαι ο βασιλιάς Κορώνιος της Τανζουανίας.
Είπε με έναν ψεύτικο θαυμασμό.
-Κρίμα που δεν έχω ακούσει ποτέ την χώρα σας! Μπορείτε να αφήσετε τώρα το χέρι μου; Ευχαριστώ. Είπε με ένα
περήφανο ύφος η βασίλισσα.
Και κάπου λίγο πιο πέρα ήταν κι ο βασιλιάς Τέλλος που έτρεξε πάλι να του κάνει θερμή χειραψία με ψεύτικα λόγια
και χαιρετισμούς. Τους είχε πια στον έλεγχό του ο Πανδήμος! Ο βασιλικός χορός είχε τελειώσει κι όλοι επέστρεφαν
στις χώρες τους.
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Εν τω μεταξύ ο γιατρός κτύπησε τον συναγερμό στους συνεργάτες του, αφού
μάζεψε εκείνα τα στοιχεία που ήθελε από τον Πανδήμο (χωρίς να το καταλάβει του
πήρε το ποτήρι που έπινε κρασί και το πήρε στο εργαστήριό του). Είχε
επιβεβαιώσει τις υποψίες του:
-Αυτός είναι! Ο φοβερός Πανδήμος που έχει τρελάνει τον βασιλιά Κορώνιο! Είχα
γνωρίσει τον ξάδερφό του, αλλά αυτός είναι πιο φιλόδοξος. Θέλει να κατακτήσει
τον κόσμο. Πρέπει να τον σταματήσουμε και θα χρειαστούμε πολλούς συμμάχους.
Ο Πανδήμος είναι αρρώστια, πρέπει να ανακαλύψουμε το σωστό εμβόλιο για να
τον νικήσουμε!
Κι ενώ κλείστηκαν σε εργαστήρια για να μελετήσουν και να αντιμετωπίσουν τον
Πανδήμο, εκείνος ανενόχλητος, άγγιζε έναν έναν τους βασιλιάδες και μία μία τις
βασίλισσες. Ήταν σαν να τους μαγεύει με μια κίνηση, κι εκείνοι επέστρεφαν στις
χώρες τους με τα μάγια του Πανδήμου και άπλωναν άθελά τους την δύναμή του,
μέχρι που το κατάλαβαν και οι ίδιοι και με τη βοήθεια του κυρίου Εμβολίδη. Μαζί
του θέλησε να βοηθήσει και η κυρία Αμόλυντη, μια μανιακή με την καθαριότητα
και την απολύμανση που κατάφερνε να εμποδίζει λίγο τον Πανδήμο να κυκλοφορεί
ελεύθερα.
-Φίλε μου Εμβολίδη, ο Πανδήμος είναι αόρατος κι είναι παντού, και όσο κι αν
προσπαθήσω εγώ, εσύ και οι τόσοι εργάτες κι εθελοντές μας, μόνο ένας τρόπος
υπάρχει! Είπε αποφασιστικά η κυρία Αμόλυντη. Πήρε το όνομά της από την
σκληρή δουλειά για να διατηρεί όλους τους χώρους και τους ανθρώπους καθαρούς,
μακριά από κάθε μόλυνση και τον Πανδήμο φυσικά.
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-Μην μου πεις… Μα δεν έχει γίνει ποτέ, πώς θα πειστούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να εφαρμόσουν την αρχαία
τεχνική της πράσινης ασπίδας; Είπε ανήσυχος, αλλά με μια σπίθα ελπίδας ο κουρασμένος γιατρός από τη μάχη με
τον αόρατο τοσοδούλη, αλλά πανίσχυρο εχθρό! Θα καλέσω όλους τους αρχηγούς και θα τους πω τη μαγική συνταγή
της πράσινης ασπίδας κι αν την εφαρμόσουν, θα τα καταφέρουμε:
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Πράσινη Ασπίδα
«Δώστε τα χέρια της ειρήνης, χωρίς να αγγίξετε ο ένας τον άλλον,
Αφήστε τη γη να αναπνεύσει για 30 μέρες χωρίς να της πνίγετε κάθε ανάσα,
Συνεργαστείτε ανταλλάζοντας κάθε γνώση που σας κάνει πιο σοφούς ή έτοιμους,
Μείνετε κοντά σε απόσταση καρδιάς και μακριά σε απόσταση τα σώματά σας,
Ταξιδέψτε μπροστά σε τρόπους για να μαθαίνετε και σταματήστε να ταξιδεύετε,
Νιώστε τα απλά και ουσιώδη κι αφήστε μια για πάντα τα ανούσια κι υπερβολικά,
Βοηθήστε με το μυαλό και τη δράση σας, σαν να ζητήσατε εσείς βοήθεια,
Πιστέψετε ότι όλοι μαζί θα σηκώσετε την πράσινη ασπίδα,
Κι εκείνη θα εμφανιστεί για να διώξει τον κάθε Πανδήμο
που υπήρχε πριν και δεν το ξέρατε ή
που υπάρχει τώρα!».
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Ο βασιλιάς Κορώνιος, υποχείριο του Πάνδημου πλέον, ύψωσε το ανάστημά του στους δύο βασιλιάδες. Ήταν
περήφανος .Εκείνος από μόνος του ποτέ δεν θα τολμούσε. Κάπου στην αίθουσα του θρόνου του βασιλιά Τέλλου,
στο βασίλειο της Μαριλούπε, ο δήθεν Κορώνιος με την επίδραση του Πανδήμου, έκατσε στον θρόνο του άλλοτε
ισχυρού βασιλιά:
-Κάποτε εσύ βασιλιά Τέλλο, μαζί με τη φίλη σου την βασίλισσα Ντελάρια, μου κλέψατε τον πλούτο της χώρας μου
και μας εκμεταλλευτήκατε! Τι απόλαυση τώρα να σε βλέπω να χάνεις τον έλεγχο και να μην ξέρεις τι να κάνεις!!
Σας νίκησα!
-Σου ζητώ συγγνώμη βασιλιά Κορώνιε, δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε. Σε ικετεύω, άφησε ήσυχες τις χώρες μας
και θα στείλω όλο μου το χρυσάφι και τα διαμάντια στη χώρα σου για να διορθώσω την αδικία που έκανα κάποτε.
Αν θες θα βγω δημόσια στην τηλεόραση να απολογηθώ στους κατοίκους της χώρας σου!
-Τι ωραία που γίνονται τα πράγματα όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι! Δεν θέλω τίποτα από εσένα και την άλλη
βασίλισσα, παρά μόνο να μου παραδώσετε τις χώρες σας! Είπε με δυνατή φωνή.
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Αυτή η σκληρή του στάση ενόχλησε τον Κορώνιο . Άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι του συμβαίνει όταν η κυρία
Αμόλυντη ψέκασε με πολύ αντισηπτικό την αίθουσα του θρόνου. Ο Πάνδημος ,που τον είχε κυριεύσει ,ζαλίστηκε
και ο Κορώνιος κατάφερε να βρει το χαρτί με την μαγική συνταγή. Όλοι ήταν έτοιμοι να παραδοθούν, ώσπου
διάβασε τον γρίφο της συνταγής της πράσινης ασπίδας και ο ίδιος ο βασιλιάς Κορώνιος:
-Αν καταφέρουμε και πετύχουμε όλα αυτά, θα χάσεις
τη δύναμή σου Πανδήμο. Τώρα καταλαβαίνω. Με
χρησιμοποίησες για να κατακτήσεις το τρελό όνειρό
σου για να ταξιδέψεις σε όλη τη γη και να απλώσεις
τη δύναμή σου, μέσα από το σώμα μου σαν
λαθρεπιβάτης. Ως εδώ! Άγγιξε με νόημα την καρδιά
του και πρώτη φορά στάθηκε απέναντι από τον ίδιο
τον Πανδήμο. Δεν ήταν και τόσο δυνατός πια.
Δεν ήταν μόνος του σε αυτή τη μάχη ο Κορώνιος,
δίπλα του ήταν ένας στρατός από γιατρούς,
νοσοκόμους και νοσοκόμες, καθαρίστριες, εθελοντές
και κάθε λογής αποφασισμένους πολίτες. Εκείνος
προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις.
-Κορώνιε, ζεις τόσα χρόνια σε μια ξεχασμένη χώρα πνιγμένη στο καυσαέριο και βαριέσαι απίστευτα! Σου έδωσα
νόημα και σκοπό στην μίζερη ύπαρξή σου!
-Μπορεί να μην είχα όνειρα για τον τόπο μου ή να μην ήμουν καλός βασιλιάς, αλλά τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω
και πώς να βοηθήσω τους κατοίκους της χώρας μου. Θα μιλήσω απόψε κιόλας στους πολίτες μου και θα τους
ακούσω. Θα καλέσω εκείνους που με πολεμούσαν τόσο καιρό για τον μολυσμένο αέρα και τα πολλά σκουπίδια και
θα τους βάλω επικεφαλείς στην δράση για να τον καθαρίσουμε. Θα έχω επιτέλους όραμα για την Τανζουανία για να
γίνει μια όμορφη και αξιοζήλευτη χώρα! Μικρή αλλά χαρούμενη, απλή και δυνατή! Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά
πια στο σώμα μου. Μπορείς να φύγεις!
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Αυτό ήταν και το σύνθημα για να ρίξουν
όλοι ενωμένοι τα πολεμοφόδιά τους. Κι
έφυγε σοφότερος και δυνατότερος ο
Κορώνιος, αφήνοντας τον Πανδήμο στα
κρύα του λουτρού, να κυνηγάει ένα απαίσιο
όνειρο που μπορεί να έγινε εφιάλτης για
πολλούς, αλλά με την πράσινη ασπίδα που
ετοιμάζονταν να σηκώσουν ενωμένοι όλοι
οι κάτοικοι της γης, δεν μπορούσε ο
Πανδήμος και ο κάθε Πανδήμος να είναι
ένας πανίσχυρος αόρατος εχθρός, αλλά
πήρε εκείνο που του ταίριαζε:
-Κύριε Εμβολίδη, νομίζεις ότι με αυτό το
φάρμακο που ετοίμασες, ότι μπορείς να
εξαφανίσεις τόση δουλειά που έχω κάνει σε
όλο τον κόσμο; Ρώτησε λίγο φοβισμένα,
αλλά και με ηρεμία ο Πανδήμος.
-Μαζί με αυτό το φάρμακο και την πράσινη
ασπίδα που σήκωσαν όλοι μαζί οι
άνθρωποι, από τώρα σε ονομάζω Δήμο
Κρυολογίδη. Μπορείς να φύγεις τώρα!
Ο Δήμος δεν ήταν πια ισχυρός, οι άνθρωποι
ήταν! Όχι επειδή τον νίκησαν, αλλά επειδή
βρήκαν τον τρόπο να νικήσουν για λίγο τα
πάθη τους!
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Λαθρεπιβάτης της γης – Προτεινόμενες Δραστηριότητες από την Αγάθη Γιαγκουλλή

 «Η ασπίδα του παραμυθιού μας»Φτιάχνω την ασπίδα με τις οδηγίες του γιατρού και την
ζωγραφίζω πράσινη. Μετά γράφω σε λωρίδες χαρτιού την κάθε οδηγία. Χρωματίζω την κάθε
λωρίδα με ξεχωριστό χρώμα. Κολλώ όπως εγώ θέλω τις λωρίδες πάνω στην ασπίδα.









«Δώστε τα χέρια της ειρήνης, χωρίς να αγγίξετε ο ένας τον άλλον,
Αφήστε τη γη να αναπνεύσει για 30 μέρες χωρίς να της πνίγετε κάθε ανάσα,
Συνεργαστείτε ανταλλάζοντας κάθε γνώση που σας κάνει πιο σοφούς ή έτοιμους,
Μείνετε κοντά σε απόσταση καρδιάς και μακριά σε απόσταση τα σώματά σας,
Ταξιδέψτε μπροστά σε τρόπους για να μαθαίνετε και σταματήστε να ταξιδεύετε,
Νιώστε τα απλά και ουσιώδη κι αφήστε μια για πάντα τα ανούσια κι υπερβολικά,
Βοηθήστε με το μυαλό και τη δράση σας, σαν να ζητήσατε εσείς βοήθεια,
Πιστέψετε ότι όλοι μαζί θα σηκώσετε την πράσινη ασπίδα

 «Η δική μου ασπίδα υγείας»
Φτιάχνω τη δική μου ασπίδα σε πρωτότυπο δικό μου σχήμα και με δικές μου προτροπέςπροτάσεις.
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 «Η δική μου πρωτότυπη κορώνα»
Φτιάχνω τη δική μου κορώνα με υλικά που θα διαλέξω εγώ και γράφω το σλόγκαν «Μένω σπίτι»

 «Το δικό μου παράξενο δώρο»
Γίνομαι κι εγώ ένας βασιλιάς ή μια βασίλισσα που έχω προσβληθεί από τον κορωνοϊό και στέλλω
ένα ευχαριστήριο γράμμα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που με βοήθησαν. Σκέφτομαι ένα
αλληγορικό όνομα και διαλέγω το όνομα της χώρας μου που το φτιάχνω και πάλι εγώ.Τους
στέλλω ακόμα ένα περίεργο δώρο από το βασίλειό μου. Ποιο άραγε είναι αυτό το δώρο; Άφησε την
φαντασία σου και περίγραψε το δώρο που θα έστελνες.
 «Η χρονοκάψουλα του βασιλιά Κορώνιου»
Μέσα σε ένα κουτί βάζω διάφορα πράγματα που έγιναν την εποχή της ιστορίας μας . Αυτά μπορεί
να είναι: Ένα μικρό άρθρο της τοπικής εφημερίδας της χώρας του βασιλιά, με τα γεγονότα όπως
έγιναν στο παραμύθι. Ο βασιλιάς , δηλαδή εσύ, μπορεί να βάλει την κορώνα του, φωτογραφίες
από το συνέδριο, την ασπίδα του γιατρού που με αυτήν νίκησαν τον Πανδήμο, κέρματα της
εποχής, ευχές που δέκτηκε από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που τον έκαναν καλά και ό, τι
άλλο σκεφτείς να φτιάξεις για να βάλεις μέσα στην χρονοκάψουλα σαν μαρτυρία αυτού που
πέρασε ο βασιλιάς.
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 «Η δική μου χρονοκάψουλα»
Φτιάξε τώρα τη δική σου χρονοκάψουλα για τις μέρες που θα μείνεις κλεισμένος στο σπίτι. Βάλε μέσα
οτιδήποτε νομίζεις εσύ σημαντικό. Μπορείς να πάρεις συνεντεύξεις από τα μέλη της οικογένειας σου για
τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους και πώς διαχειρίζονται την κατάσταση. Βάλε πράγματα που έχεις
φτιάξει αυτές τις μέρες και θέλεις να θυμάσαι και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το πώς εσύ βιώνεις
αυτές τις μέρες. Αν θες γράφεις από έξω την χρονολογία που θέλεις να την ανοίξεις και βάλε την κάπου
που θα την βρεις μετά από ...... είκοσι ή και σαράντα χρόνια!!!!

 «Το φαρμακείο των συναισθημάτων»
Πάρε ένα χάρτινο κουτί και αφού το διακοσμήσεις σαν ένα φαρμακείο, φτιάξε την ταμπελίτσα «Το
φαρμακείο των συναισθημάτων». Στη συνέχεια σκέψου κάποια συναισθήματα που ένιωσες αυτές
τις μέρες εσύ ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας σου και γράψε μια συνταγή γιατρού για αυτό το
συναίσθημα. Για παράδειγμα για το συναίσθημα «φόβος» έχω φτιάξει την πιο κάτω συνταγή:
 1 κουταλάκι υπομονή
 1 ζεστή αγκαλιά από τη μαμά
 2 γλυκά φιλιά από τον μπαμπά
 1 βιντεοκλήση από τη γιαγιά
Με αυτή τη συνταγή θα γίνεις περδίκι!!!!!
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Και τώρα ... ζωγράφισε τις εικόνες τις ιστορίας μας με όποιο τρόπο θέλεις!
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Ένας ασυνήθιστος λαθρεπιβάτης, ο Πανδήμος, τρυπώνει στη βαλίτσα του βασιλιά Κορώνιου, τη
μέρα που ταξιδεύει στην άλλη γωνιά της γης για ένα σπουδαίο συνέδριο βασιλιάδων. Ο
βασιλιάς Κορώνιος της Τανζουανίας έχει σταματήσει να ονειρεύεται για τη χώρα του και για τον
ίδιο. Βρίσκει έτσι την ευκαιρία ο Πανδήμος να τον κυριεύσει και να του «κολλήσει» το όνειρό
του ότι θα κατακτήσει τον πλανήτη. Όταν είναι πια ισχυρός, ούτε ο πανέξυπνος γιατρός
Εμβολίδης, ούτε η σχολαστική κυρία Αμόλυντη, ούτε και οι σύμμαχοί τους μπορούν να τον
νικήσουν. Την ώρα που η μια χώρα μετά την άλλη κατακτάται από τον Πανδήμο, ποιος μπορεί
να τον σταματήσει; Μήπως η πράσινη ασπίδα; Διαβάστε την ιστορία του και ίσως μάθετε τον
τρόπο…
ISBN: 978-9963-9805-2-9
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