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 Ετοιμάσου να φτιάξεις ένα ονειρεμένο παγωμένο παλάτι, 
κατάλληλο για κάθε μικρή πριγκίπισσα!

Είναι τα γενέθλια της πριγκίπισσας Αλίκης και οι φίλες της διοργανώνουν 
ένα μεγάλο πάρτι έκπληξη! Έχουν στολίσει το παλάτι με υπέροχες 

αστραφτερές γιρλάντες και έχουν ετοιμάσει μια τεράστια τούρτα γενεθλίων, 
αλλά ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι η πανέμορφη κάπα που έφτιαξαν 

για την Αλίκη έχει εξαφανιστεί. Θα καταφέρουν άραγε 
να τη βρουν πριν έρθουν οι καλεσμένοι;

Διάβασε την ιστορία, αφαίρεσε τα αποσπώμενα 
κομμάτια και φτιάξε το παλάτι περνώντας 

ατέλειωτες ώρες διασκέδασης!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr
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 Εξω όλα είναι κάτασπρα από το χιόνι, αλλά μέσα στο παλάτι 
υπάρχει πολύς ενθουσιασμός! Είναι τα γενέθλια της πριγκίπισσας 
Αλίκης και οι φίλες της, η πριγκίπισσα Έλσα και η πριγκίπισσα 
Δανάη, της ετοιμάζουν ένα πάρτι έκπληξη!

Της έφτιαξαν μια πανέμορφη 
αστραφτερή κάπα με σατέν 
φιογκάκια και μεταξωτό βολάν.

Το δώρο που έχουν 
για εκείνη είναι πολύ 
ξεχωριστό.

Θα της τη δώσουν στο πάρτι, για να θαυμάσουν 
όλοι την Αλίκη με την όμορφη κάπα της!
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Ξαφνικά, ακούγονται 
καμπανάκια από έλκηθρο. 

Είναι 
ο πρίγκιπας 

Χάρης.

«Γρήγορα!» λέει η Δανάη μόλις φεύγει η Αλίκη. «Ας ξεκινήσουμε 
από το τύλιγμα της κάπας».

«Η κάπα δεν είναι εδώ. Πού μπορεί να είναι;»

Η Έλσα και η Δανάη τού ζήτησαν να πάει με την Αλίκη μια 
βόλτα όσο αυτές θα ετοιμάζουν το πάρτι.

«Θα έρθετε κι εσείς;» ρωτάει η Αλίκη τις φίλες της.
«Όχι, έχουμε δουλειές», απαντάνε εκείνες κρυφογελώντας.
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Άρχισαν να φτιάχνουν απίθανα ζαχαρωτά και 
μπισκοτάκια-ταρανδάκια και πολλά, πάρα πολλά κεκάκια 
με αστραφτερή βουτυρόκρεμα.

Και φυσικά μια τεράστια τούρτα γενεθλίων!

«Η Αλίκη θα ενθουσιαστεί με αυτά τα ζαχαρωτά ποντικάκια», 
λέει η Δανάη.

«Θα ενθουσιαζόταν και με την κάπα, όμως», αναστενάζει η Έλσα. 
«Μακάρι να τη βρίσκαμε».
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