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ο Πούα, το πιστό γουρουνάκι της Βαϊάνας, να σώσει την κατάσταση;

Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2017

Τίτλος πρωτοτύπου: Pua and Heihei!
Originally published by DPW

Απόδοση και διόρθωση  
τυπογραφικών δοκιμίων: Μάρω Ταυρή
Προσαρμογή εξωφύλλου: Γιώργος Παναρετάκης 

ISBN 978-618-03-0765-8
ΒOΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80765
Κ.Ε.Π. 3835  Κ.Π. 7704

© 2017 Disney Enterprises, Inc.
2017, Εκδόσεις ΜΕΤAΙΧΜΙO (για την ελληνική γλώσσα)

Eκδόσεις ΜΕΤAΙΧΜΙO
Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα, τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562
http://www.metaixmio.gr • e-mail: metaixmio@metaixmio.gr

7704_PUA AND HEIHEI_CV.indd   2 19/12/2016   15:12



Η γιορτή για την υποδοχή της άνοιξης ήταν έτοιμη ν’ 

αρχίσει. Η Βαϊάνα και η γιαγιά Τάλα είχαν βαλ-

θεί να μαζεύουν κοχύλια. Το γουρουνάκι της Βαϊάνα, ο 

Πούα, προσπαθούσε να βοηθήσει, αλλά τα κοχύλια που 

έβρισκε δεν ήταν ποτέ άδεια.

Η Βαϊάνα έσκυψε και μάζεψε ένα ροζ.

– Πώς σου φαίνεται; ρώτησε.



Η γιαγιά Τάλα το περιεργάστηκε.

– Ναι, αυτό ταιριάζει σ’ έναν αρχηγό.
Η Βαϊάνα θα έκανε στον πατέρα της ένα δώρο-έκπληξη 

για τη γιορτή: ένα βραχιόλι για το πόδι.



Πέρασε το κοχύλι στο βραχιόλι και το σήκωσε ψηλά με 

υπερηφάνεια. 

– Έτοιμο, είπε. Τώρα μπορώ να του το δώσω μόλις ξεκι-

νήσει η γιορτή.

Εκείνη τη στιγμή ο Χέιχεϊ, ο χαζούλης κόκορας του χω-

ριού, έτρεξε κοντά τους με το κεφάλι του σφηνωμένο στο 

κέλυφος μιας καρύδας.

– Χαζούλη Χέιχεϊ, είπε η Βαϊάνα και του το έβγαλε.
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Ο Χέιχεϊ άρχισε να τσιμπολογάει το πόδι της για-

γιάς Τάλα. 

– Δεν είσαι πιο έξυπνος από έναν κόκκο 
άμμου, είπε η γιαγιά, διώχνοντάς τον με μια χειρο-

νομία.

Εκείνος όμως βάλθηκε να τσιμπολογάει την άμμο.
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