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Γεννήθηκα στην Αθήνα έχοντας καταγωγή από την όµορφη
Πελοπόννησο. Από µικρή µου άρεσε να δηµιουργώ τους δι-
κούς µου ήρωες και να ταξιδεύω µαζί τους µέσα από τα χρώ-
µατα και τις γραµµές. Ξεκίνησα να εργάζοµαι ως ζωγράφος
από νεαρή ηλικία, ενώ παράλληλα παρακολουθούσα µαθή-
µατα ελεύθερου σχεδίου, σύνθεσης, χρώµατος, καθώς επί-
σης σεµινάρια επεξεργασίας φωτογραφίας σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και computer graphics. Στη συνέχεια, φοίτησα
στην ιδιωτική σχολή καλών τεχνών του ζωγράφου ∆ηµήτρη
Χατζηαποστόλου και παρακολούθησα µαθήµατα αγιογρα-
φίας, ιστορίας της τέχνης, βιτρό και συντήρησης έργων τέ-
χνης. Η αγάπη µου για τα παιδιά µε οδήγησε σύντοµα στο
παιδικό βιβλίο^ έτσι, από το 1996 δίνω ζωή και κίνηση σε
πολλά βιβλία για παιδιά, µεταξύ των οποίων και δύο σχολικά
βιβλία (Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ ∆ηµοτικού και Θρη-
σκευτικά της Γ΄ ∆ηµοτικού). Τα βιβλία είναι για εµένα πηγή
έµπνευσης και δηµιουργίας. Tο 2009 κυκλοφόρησε από τις
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ το πρώτο µου βιβλίο: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΥΠΟΛΗ σε συνεργασία µε την αγαπηµένη
µου φίλη Βαλιώ Καρανδάκη. Ακολούθησαν η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΕΡΗ∆ΟΝΟΥΠΟΛΗ και η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙ-

ΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ, και σειρά έχει το βιβλίο που κρατάτε στα χέ-
ρια σας. Είναι µαγικό το ταξίδι στα βιβλία, ιδιαίτερα όταν η ει-
κονογράφηση προχωράει παράλληλα µε την ιστορία.

Eίµαι παντρεµένη και έχω ένα αγοράκι, τον Γιώργο,
που πρωταγωνιστεί όχι µόνο στη ζωή µου αλλά και στα βι-
βλία που γράφω και εικονογραφώ. Σε συνεργασία µε τις
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ επισκέπτοµαι σχολεία σε όλη την Ελ-
λάδα και µοιράζοµαι µε τα παιδιά τα µυστικά της εικονο-
γράφησης και τη χαρά της δηµιουργίας.

Οι µικροί µου φίλοι µπορούν να επικοινωνούν µαζί µου
στην ηλεκτρονική µου διεύθυνση: peggyfourka@yahoo.gr
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Στον αγαπηµένο µου γιο, Γιώργο, 
και στα παιδιά όλου του κόσµου!

Με την ευχή να πιστεύουν στις δυνάµεις τους
και να διεκδικούν την ευτυχία που τους αξίζει.



© Πέγκυ Φούρκα / EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ 2015

ΓΟΥΦ!

ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΑΙ∆ΙΑ!

ΕΙΜΑΙ Ο ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΣΣ

ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΩ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

ΑΥΤΟΣ ΠΙΣΩ ΜΟΥ

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΜΑΣ

ΦΙΛΟΣ, Ο ΚΟΠΡΕΝΤ.

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Ο ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ ΚΑΙ

ΠΗΓΑΙΝΩ ΤΕΤΑΡΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ.

ΜΕ ΛΕΝΕ
ΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ ΚΑΙ

ΠΑΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Η ΜΙΡΑΝΤΑ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.
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ΜΕ ΛΕΝΕ
ΑΛΙΚΗ ΚΑΙ

ΠΑΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Η ΜΜΙΙΡΡΑΑΝΝΤΤΑΑ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

ΛΕΓΟΜΑΙ
ΑΑΡΡΗΗΣΣ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΙΡΑΝΤΑΣ.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ
ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ.
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Οι απειλές

Ο Άρης ξύπνησε κακόκεφος. Η σημερι-
νή μέρα στο σχολείο θα ήταν πολύ δύ -

σκολη. Εδώ και μέρες η συμμορία των Τσα-
μπουκαλήδων τον είχε βάλει στο μάτι. Συ-
γκεκριμένα από τότε που τόλμησε να μιλή-
σει αντρίκεια στον αρχηγό τους, τον Μπίλι
Σκαμπίλι. Το θάρρος του ξάφνιασε τον αρ-
χηγό, που βάλθηκε να τον πολιορκεί να
μπει στη συμμορία.

– Λέγε θα ’ρθεις μαζί μας; Διαφορετικά,
θα χάσεις όσα αγαπάς.

Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Σύντομα η
αγαπημένη του μπάλα βρέθηκε ξεφούσκω-
τη. Σειρά είχε το ποδήλατό του: έσκασαν τα
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λάστιχά του και έγραψαν επάνω Άρης
Φοβητσιάρης!

Τα πράγματα σοβάρεψαν,
όταν απείλησαν να κάνουν

κακό στον σκύλο του, τον Κο-
πρέντ. Αυτό δεν μπορούσε να το ρισκά-
ρει. Αρχικά σκέφτηκε να το πει στους φί-
λους του, όμως φοβόταν ότι θα τους βά-
λει σε μπελάδες. Δεν ήθελε να γίνει «καρ-
φί» και να μιλήσει στη δασκάλα ή στους

γονείς του.
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Απορροφημένος από το πρόβλημά του,
προσπέρασε τη συμμαθήτρια του, τη Μιράντα.

– Καλέ, σου μιλάω! την άκουσε να φωνάζει.
– Μιράντα, συγγνώμη, δε σε είδα…
– Καλά, από χοντρούλα και Μερέντα έγινα

ξαφνικά αόρατη; απόρησε.
– Δεν έχω όρεξη για αστεία! ψέλλισε ο

Άρης φεύγοντας.
Η Νάντια πλησίασε τη Μιράντα.
– Κάτι έχει ο Άρης, παρατή-

ρησε.
– Δεν έχει, λέει, όρεξη για

αστεία! Σαν να μην έχω εγώ
όρεξη για λιχουδιές, εξή-
γησε εκείνη και ξετύλιξε
ένα σνακ.

– Πράγματι περίερ-
γο! συμφώνησε η
Νάντια.
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– Τι μουρμουρίζετε εσείς; ακούστηκε ο
Μιχάλης, που μόλις είχε φτάσει στο σχολείο
με την Αλίκη.

– Το πειραχτήρι του σχολείου σήμερα
έχει ακεφιές! είπε η Νάντια.

– Κάποια φάρσα ετοιμάζει και θέλει να
μας παραπλανήσει! γέλασε ο Μιχάλης.

– Α, τον πονηρό! πετάχτηκε η Αλίκη.
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