


Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το παλάτι!  
Η πριγκίπισσα Αυγή θα βαπτιστεί και όλες οι νεράιδες  

του βασιλείου είναι καλεσμένες.

Στη μεγάλη αίθουσα, κάθε νεράιδα προσφέρει από ένα δώρο  
στο μωρό… όπως ομορφιά, χάρη, εξυπνάδα και καλοσύνη.

βασιλιάς νεράιδεςκούνια χορευτές

και χόρεψε με τους κα
λεσ

μέ
νο
υς
.
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μαγικό ραβδί

προσκλητήριο

Προσκλητήριο

η νεράιδα Καραμπός

θρόνος

Ξαφνικά, η κακιά νεράιδα Καραμπός κάνει την εμφάνισή της,  
θυμωμένη που δεν την είχαν προσκαλέσει στην τελετή. Για να 
εκδικηθεί, ρίχνει μια κατάρα: στα δεκαέξι της χρόνια, η Αυγή θα 
τρυπήσει το δάχτυλό της και θα εξαφανιστεί. Άμπρα κατάμπρα!
Ευτυχώς, είναι εκεί και η καλή νεράιδα Πασχαλιά, που αλλάζει  
την κατάρα: η Αυγή θα κοιμηθεί εκατό χρόνια προτού  
την ξυπνήσει ένας γοητευτικός πρίγκιπας.

της κακιάς νερά
ιδα

ς!
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Με 5 υπέροχες μελωδίες

Οι μουσικές ιστορίες μουΟι μουσικές ιστορίες μου

Διαβάστε το αγαπημένο κλασικό παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης 
ακούγοντας τις πιο όμορφες μελωδίες από το ομότιτλο έργο  

του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και προσφέρετε ένα μαγικό  
ταξίδι αισθήσεων στους μικρούς μας φίλους.

ΗΛΙΚΙΑ

1+
K

Ω
Δ

. 
Μ

Η
Χ

/Σ
Η

Σ
: 

2
2

9
4

9

Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας από τη θήκη των μπατα-
ριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG10 μπαταρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικα-
θίστανται μόνο από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Τα 
παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν εάν η θήκη των μπαταριών δεν έχει 
ασφαλιστεί σωστά. Ξεβιδώστε το πορτάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις παλιές μπατα-
ρίες με καινούργιες, τοποθετώντας τες με τον σωστό πόλο. Μη χρησιμοποιείτε παλιές με νέες 
μπαταρίες. Ούτε να μπερδεύετε αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη 
χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην επι χει ρήσετε να φορτίσετε μη επανα-
φορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το βιβλίο. Οι μπαταρίες 
δεν πρέπει να παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν 
περιέχει μπαταρίες και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Περιέχει ουσίες που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το 
περιβάλλον. Μην το πετάτε με 
τα συνήθη οικιακά απόβλητα, 
αλλά σε κατάλληλα κέντρα 
ανακύκλωσης συσκευών.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
Το Καρναβάλι των Ζώων

Η Λίμνη των Κύκνων
Ο Καρυοθραύστης
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Τίτλος πρωτοτύπου: Mes histoires musicales – La Belle au Bois 
Dormant   
Κείμενα: Anne Kalicky – Εικονογράφηση: Géraldine Cosneau 
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