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Μια φορά στης Παραμυθοχώρας τον καιρό, προκηρύχθηκε

διαγωνισμός για το καλύτερο παραμύθι του κόσμου!



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αύριο, όταν η πευκοβελόνα σημάνειοκτώ φορές και ξεμυτίσει ο κούκος,

θα δοθεί μεγάλο πάρτιστη λαμπρή σάλα του πευκοδάσους.Καλεσμένοι: οι ήρωες των παραμυθιών!
Ο νικητής κερδίζει ΔΩΡΕΑΝ είσοδο

σ’ όποιο παραμύθι επιθυμεί
για έναν χρόνο!!!

Επικυρωμένο από τον Πρόεδροτης Κριτικής Επιτροπής
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Όλοι οι μικροί μας φίλοι, λοιπόν, έβαλαν τα καλά τους
και άρχισαν ένας ένας να εμφανίζονται στην τεράστια σάλα
όπου θα δινόταν ο χορός και θα γινόταν ο διαγωνισμός.



Πρώτη και καμαρωτή έφτασε η Αλίκη από τη Χώρα
των Θαυμάτων. Φορούσε ένα υπέροχο φόρεμα, κεντημένο
με τα χρώματα του ανθισμένου κάμπου, και συνοδευόταν
από τον πιστό της φίλο κύριο Κούνελο.

Αμέσως μετά κατέφθασε και η Σταχτοπούτα.




