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Η μικρή αδερφή της πριγκίπισσας Έλενας, η πριγκίπισσα 
Ίζαμπελ, είναι ενθουσιασμένη! Σήμερα είναι η Έκθεση 
Εφεύρεσης, όπου οι εφευρέτες από ολόκληρο το βασί-

λειο θα παρουσιάσουν τις τελευταίες τους δημιουργίες.
Και η πριγκίπισσα Ίζαμπελ έχει κάνει μια εφεύρεση: λέγεται Γρή-

γορη Αλλαξιά! Η Έλενα βοηθάει την Ίζαμπελ να δοκιμάσει την εφεύ-
ρεσή της. Καθώς η Ίζαμπελ κάνει πετάλι, η Έλενα παρασύρεται προς 
τα πίσω και πέφτει μέσα στην ντουλάπα.
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– Αααααα! φωνάζει.
Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, οι πόρτες ανοίγουν και η Έλενα 

ξε προ βάλλει φορώντας ένα όμορφο φουστάνι. Όμως, το λουλούδι 
που έπρεπε να στολίζει τα μαλλιά της βρίσκεται στο στόμα της!
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