Το ότι ο Θανασάκης λατρεύει τις τηγανητές πατάτες
είναι παγκοίνως γνωστό. Όμως εκείνο που δεν ξέραμε
μέχρι τώρα είναι ότι του αρέσουν και τα γλειφιτζούρια
– από την αγάπη του σ’ αυτή τη γλυκιά λιχουδιά
ο περιπτεράς του έχει πικρή πείρα. Τυχαίνει όμως
τα γλειφιτζούρια να αρέσουν και στην Ευδοκία,
συμμαθήτρια του Θανασάκη και –προσοχή σ’ αυτό–
κολλητή φίλη της Σίσσυς. Μπορείτε να μαντέψετε τη
συνέχεια: ο Θανασάκης θα προσπαθήσει να
δωροδοκήσει την Ευδοκία με γλειφιτζούρια, με
αντάλλαγμα έναν καλό λόγο γι’ αυτόν στη Σίσσυ.
Όμως η Ευδοκία αποδεικνύεται δύσκολη περίπτωση
και ο Θανασάκης θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει όλη
του την αβρότητα και τη γενναιοδωρία, καθώς και
πάρα πολλά γλειφιτζούρια, προς απόγνωση του
περιπτερά που δέχεται τις καθημερινές του
επισκέψεις.
Ένα ακόμα άλμπουμ της υπέροχης σειράς
H Ρόζα του Αρκά με χιούμορ ανάλαφρο
και γλυκό σαν γλειφιτζούρι.
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Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομο
θεσίας (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη η
κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση
και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο
κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
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