Ο Θανασάκης και ο Χάρης είναι συμμαθητές στο
νηπιαγωγείο, αλλά είναι και φίλοι από παιδιά.
Πήγαιναν στον ίδιο παιδικό σταθμό, καθώς και στα
προνήπια. Δηλαδή είναι μαζί μια ολόκληρη ζωή.
Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τον Θανασάκη να διαφωνεί
με τον Χάρη σε κάποια σοβαρά ζητήματα, όπως,
για παράδειγμα, πώς να ζωγραφίσεις έναν μονόκερω
ή πώς να αποφύγεις να κολλήσεις ψείρες στο σχολείο
ή –το πιο σημαντικό– τι συμβαίνει με τη Σίσσυ.
Όλα αυτά όμως αποδεικνύονται άνευ σημασίας όταν
κινδυνεύει να τον χάσει. Τότε καταλαβαίνει ότι δεν
μετράει τίποτα, ούτε η Σίσσυ, ούτε καν οι τηγανητές
πατάτες μπροστά στη φιλία του με τον Χάρη. Και τότε
αρχίζουν τα δράματα.
Ένα ακόμα τρυφερό και πανέξυπνο άλμπουμ της
σειράς H Ρόζα του Αρκά, όπου ο Αρκάς υμνεί με
απαράμιλλο χιούμορ την παιδική φιλία και μας γυρίζει
στα χρόνια της γλυκιάς αθωότητας και στους χαμένους
παραδείσους των παιδικών μας χρόνων.
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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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