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Μια φορά κι έναν καιρό στου βυθού τις πολιτείες ζούσε ένα μικρό ψάρι που το ’λεγαν Παλιάτσο. 
Φορούσε μια λιβρέα με κόκκινες και κίτρινες ρίγες, ένα πράσινο ημίψηλο στο κεφάλι και έπαιζε πολύ 
όμορφα το γιουκαλίλι του. Γύριζε σε κάθε γωνιά του βυθού κι έψαχνε για την αγάπη τραγουδώντας τη 
γλυκά, τρυφερά και τόσο αισθηματικά που έκανε τις ευαίσθητες καρδιές να ραγίσουν. 
Ο μικρός Παλιάτσος αναζητούσε την αληθινή αγάπη στα ρηχά και στα βαθιά. Στις θαλασσινές σπηλιές 
και στα μυθικά περιβόλια του βυθού. Στις πολύχρωμες κοραλλένιες πολιτείες και στις φωτεινές 
στράτες του ήλιου και του φεγγαριού.  
Έψαχνε, έψαχνε ακούραστα για την αληθινή αγάπη μέσα σε ένα βυθό πανέμορφο, μα εχθρικά 
πλασμένο... 
 Ώσπου μια μέρα, αντίκρισε την Ανεμώνη, ένα λουλουδόψαρο που έσταζε δηλητήριο! Είναι δυνατή 
όμως η αγάπη δύο αταίριαστων πλασμάτων και πώς θα καταφέρει τελικά να βρεθεί ο Παλιάτσος στην 
αγκαλιά της Ανεμώνης; 
 
Η Ελένη Πριοβόλου διηγείται την περιπέτεια και τη χαρά της αναζήτησης της αληθινής αγάπης. 
Ευαισθησία, γλυκά συναισθήματα και η ομορφιά της αγάπης πλημμυρίζουν την ιστορία που, με 
πρωταγωνιστές δύο τρυφερά πλάσματα και σκηνικό το μαγευτικό κόσμο του βυθού, ζωγραφισμένο 
παραμυθένια από την Κατερίνα Βερούτσου, θα γοητεύσει τους μικρούς αναγνώστες από 4 ετών και 
άνω.  

Μια όμορφη αφήγηση που μαγεύει τα αυτιά αλλά και την καρδιά όλων.  



Η  Ε Λ Ε Ν Η  Π Ρ Ι Ο Β Ο Λ Ο Υ  κατάγεται από το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου 

έζησε και τα παιδικά της χρόνια. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Σήμερα ζει στην Αθήνα. Εκτός από τη λογοτεχνία για ενηλίκους, ασχολείται με την παιδική και 

νεανική λογοτεχνία, το παιδικό θέατρο και το παραμύθι. Επίσης έγραψε το σενάριο της 

τηλεοπτικής παιδικής σειράς Η καραβέλα του ουρανού για την ΕΤ2. Το 2009 απέσπασε το 

Βραβείο Λογοτεχνικού Βιβλίου για Μεγάλα Παιδιά του περιοδικού Διαβάζω για το βιβλίο της 

Το σύνθημα, ενώ το 2010, το μυθιστόρημά της Όπως ήθελα να ζήσω κέρδισε το Βραβείο 

Αναγνωστών. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της για παιδιά Ο 

τρυφεράκανθος και το εφηβικό μυθιστόρημα Μαζί. 

 

Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Β Ε Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Υ  γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη των 

ΗΠΑ και στο Μόντρεαλ του Καναδά. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Μόντρεαλ (Concordia University of Montreal). Από το 1982 ζει μόνιμα στην Αθήνα και 

εργάζεται ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Έχει συνεργαστεί με πολλούς εκδοτικούς 

οίκους και έχει στο ενεργητικό της περισσότερα από ογδόντα πέντε βιβλία. Έχει συμμετάσχει 

σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα  και στο εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί επίσης 

επαγγελματικά με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τη σκηνογραφία για τηλεόραση και 

θέατρο. Είναι κάτοχος του Κρατικού Βραβείου Εικονογράφησης 2009. 

 


