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Λαβύρινθος στον κήπο
Οι πριγκίπισσες παίζουν στον κήπο. Ακολούθησε τα 

μονοπάτια στον λαβύρινθο για να δεις ποια πριγκίπισσα 
μπορεί να φτάσει στην τιάρα.

Σκιές πριγκιπισσών
Είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα και 

οι πριγκίπισσες την απολαμβάνουν. Μπορείς 
να ταιριάξεις κάθε πριγκίπισσα με τη σκιά της;

Διαφορετική άμαξα
Η άμαξα της πριγκίπισσας Μπέτυς διαφέρει από τις 

υπόλοιπες. Παρατήρησε τις άμαξες από κάτω και βρες ποια είναι.
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Οι απαντήσεις στη σελίδα 16.

Πριγκιπικό πικ νικ
Είναι ο ιδανικός καιρός για ένα πικ νικ. 

Χρησιμοποίησε τα αυτοκόλλητα από την 
αντίστοιχη σελίδα για να ολοκληρώσεις 

αυτό το ηλιόλουστο σκηνικό.

Τέλεια δώρα
Οι πριγκίπισσες πηγαίνουν να πάρουν τα δώρα τους. Ακολούθησε 

τις γραμμές για να δεις τι δώρο θα πάρει κάθε πριγκίπισσα.

Παζλ
Η πριγκίπισσα Μπέτυ προσκάλεσε τις φίλες της σε ένα φανταστικό πάρτι στο παλάτι. 

Ένωσε με μια γραμμή κάθε κομμάτι του παζλ με τη σωστή του θέση σε αυτό.
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Οι απαντήσεις στη σελίδα 16.

Ονειρεμένο παλάτι
Η πριγκίπισσα Μπέτυ κατοικεί στο πιο όμορφο παλάτι της χώρας. Χρησιμοποίησε 

τους αγαπημένους σου μαρκαδόρους για να χρωματίσεις την εικόνα.

Βρες τα κουνελάκια
Η πριγκίπισσα Μπέτυ και το πόνι της απολαμβάνουν μια βόλτα 

στο δάσος. Μπορείς να εντοπίσεις και τα 10 κουνελάκια 
που έχουν κρυφτεί;
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Μπορείς να διασκεδάσεις όπου κι αν πας 
με αυτό το φανταχτερό τσαντάκι-βιβλίο! 

Περιέχει πάνω από 400 απίθανα αυτοκόλλητα, 
αποσπώμενα κομμάτια και συναρπαστικές 

δραστηριότητες με τις πιο αξιαγάπητες πριγκίπισσες!

Κυκλοφορεί επίσης:

τσαντάκι μου με αυτοκόλλητα
Το φανταχτερό 
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