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Μπορεί ένα κουνέλι 
που δεν τολμάει να βγει από το σπίτι του 

να δείξει μια στάλα θάρρος;

Ο Λόγκαν ξεκινάει για την πρώτη του περιπέτεια
και δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος γι’ αυτό. 

Έξω όμως τον περιμένει ένας εκπληκτικός κόσμος,
αρκεί να βρει το κουράγιο να τον ανακαλύψει…

Μια αστεία αλλά και ενθαρρυντική ιστορία, 
που δείχνει ότι όλοι είμαστε 

πολύ πιο γενναίοι απ’ όσο νομίζουμε.

από 3 ετών
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Ο Λόγκαν ήταν ένα κουνέλι που του άρεσε 
να μένει στο σπίτι. Η φίλη του η Λούνα 

ήταν πιο τολμηρή. Κάθε μέρα είχε και μια 
καινούρια περιπέτεια. Αυτό ακουγόταν 

συναρπαστικό, αλλά ταυτόχρονα και τρομακτικό.



Έτσι, όποτε η Λούνα τού έλεγε: «Έλα έξω μαζί μου! Έχει πλάκα!»,

ο Λόγκαν απαντούσε: «Α, όχι. Δε θα βγω ποτέ έξω. 
Είναι πολύ τρομακτικά».

για



Τελικά, η Λούνα 
έχασε την υπομονή της.

«Πρέπει να έρθεις έξω μαζί μου!»
δήλωσε.

«Είσαι βαρετός!» 
είπε η Λούνα.

«Όχι!»
είπε ο Λόγκαν.

«Φοβάμαι πολύ!»
είπε ο Λόγκαν.
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«Μερικές φορές, Λόγκαν, 
πρέπει να έχεις μια στάλα θάρρος!» φώναξε 

θυμωμένη η Λούνα.

Και έφυγε φουριόζα.

ΚΑΛΩΣΗΡ
ΘΑΤΕ

Κούνελος των Δασών ΚΟΧΥΛΙΑ
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