


Η  
Μίννι 

  εργάζεται εντατικά στην Μπουτίκ Φιόγκων. Ξαφνικά, ακούει 

χαχανίσματα. «Ποιος είναι εκεί;» ρωτάει. «Εμείς είμαστε, θεία Μίννι!» 

φωνάζουν η  
Μέλοντυ 

  και η  
Μίλι

 

. Με χαρά, η  
Μίννι 

  χαιρετά  

τις δύο ανιψιές της. Η  
Κούκου-Λόκα 

  είναι και αυτή ενθουσιασμένη.

Τα κορίτσια αρχίζουν να τρέχουν 

γύρω γύρω στην  
μπουτίκ 

 

και κατά λάθος ρίχνουν κάτι κουτιά. 

Φιόγκοι 

  και  
κορδέλες 

  πέφτουν στο πάτωμα! 

Τι ακαταστασία! «Μπορείτε να δουλέψετε μαζί μου, 

αν υποσχεθείτε πως θα είστε φρόνιμες», 

λέει η θεία  
Μίννι  

. 

Οι δίδυμες συμφωνούν.

Όμως, η  
Κούκου-Λόκα   

δεν τη βρίσκει 

καθόλου καλή ιδέα.



Οι δίδυμες έχουν αρχίσει να τακτοποιούν, όταν ξαφνικά η  
Νταίζη 

 

ορμάει στο μαγαζί. Λέει ενθουσιασμένη: «Η διάσημη ηθοποιός  

Πηνελόπη 

  θα έρθει να ψωνίσει  
φιόγκους  

. Τη διαβεβαίωσα ότι  

εδώ θα μπορέσει να διαλέξει ό,τι θέλει με απόλυτη ησυχία».

«Γεια σου,  
Νταίζη 

 

! Βοηθάμε τη θεία 

Μίννι», λένε οι  
δίδυμες  

. Καθώς 

προσπαθούν να φτάσουν κάτι  

καρούλια με πολύχρωμες  
κορδέλες

 ,  

οι δίδυμες πέφτουν και ό,τι είναι πάνω στα  

ράφια 

 

 σωριάζεται στο πάτωμα μαζί τους! «Ίσως δεν ήταν τόσο καλή  

ιδέα να καλέσω την Πηνελόπη», λέει η Νταίζη.



Βρες το αυτοκόλλητο 

κάθε ήρωα και 

κόλλησέ το στη 

σωστή κορνίζα.

Νταίζη 

Μίννι 

Πηνελόπη 

Μέλοντυ

Μίλι

Βρες τα σωστά αυτοκόλλητα για να συμπληρώσεις τις εικόνες.

Οι  
δίδυμες 

  αρχίζουν 

να τακτοποιούν τον χαμό που 

δημιούργησαν. «Δεν ξέρω πώς 

το κάνεις, αλλά πάντα βρίσκεις μια λύση σε κάθε πρόβλημα», 

λέει η  
Νταίζη 

 . «Απλώς προσπαθώ να μοιράζω χαρά, με έναν   

φιόγκο 

  τη φορά», απαντά η Μίννι.
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Διασκέδασε  
κάνοντας τις 

δραστηριότητες.

Χρησιμοποίησε  
τη φαντασία σου  

και διηγήσου  
την ιστορία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Μια υπέροχη ιστορία και  
δραστηριότητες με αυτοκόλλητα.

• Τέσσερα φύλλα με επαναχρησιμοποιούμενα  
αυτοκόλλητα.

Συμπλήρωσε  
τις εικόνες.

Πάνω από  

100 
αυτοκόλλητα!

Διαβάζω και κολλάω

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Μια υπέροχη ιστορία  
και δραστηριότητες  

με αυτοκόλλητα.

• Τέσσερα φύλλα με 
επαναχρησιμοποιούμενα  

αυτοκόλλητα.

Διαβάζω και κολλάω

Δίδυμοι  
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