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Αυτά τα Χριστούγεννα σίγουρα θα μείνουν αξέχα-
στα στην Αυγή και στον πρίγκιπα Φίλιππο. Η πρι-

γκίπισσα, με τη βοήθεια της Φλώρας, της Φιόνας 
και της Καλοκαιριάς, των τριών καλών νεράιδων 
που τη μεγάλωσαν, θέλει να δώσει σπιτική ατμό-

σφαιρα στις ετοιμασίες των Χριστου-
γέννων. Και πράγματι θα είναι μια 

ξεχωριστή εμπειρία για όλους!

Όσο για τη Σταχτοπούτα, απο-
φασίζει να κάνει ένα χριστου-

γεννιάτικο πάρτι. Μόνο που 
καλεσμένοι της δε θα είναι οι 

ευγενείς του βασιλείου, αλλά οι 
φίλοι της τα ζώα. Το πάρτι της 

θα έχει επιτυχία τελικά; 
Ή μήπως η απροσδόκητη 

εμφάνιση της Νεράιδας 
Νονάς της θα της χαλάσει 

όλα τα σχέδια;

© 2012, Disney Enterprises, Inc.

2693_012KP_PRIGIPISSES_CV.indd   1 01/10/2012   12:33 μ.μ.



Η Ωραία Κοιμωμένη
h  σ π ι τ ι κ ή  γ ι ο ρ τ ή 

τ ή σ  Α υ γ ή σ



Μια χιονισμένη μέρα του Δεκέμβρη, η πριγκί-
πισσα Αυγή και ο πρίγκιπας Φίλιππος πήγαν 

μια βόλτα. Η πριγκίπισσα ήταν πολύ σιωπηλή. 
– Συμβαίνει κάτι; ρώτησε ο Φίλιππος.
– Οι θείες μου κι εγώ χαιρόμασταν να κάνουμε 

ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα, αποκρίθηκε εκείνη.
Οι νεράιδες Φλώρα, Φιόνα και Καλοκαιριά εί-

χαν μεγαλώσει κρυφά την Αυγή, για να την προφυ-
λάξουν από μια κακιά νεράιδα. Έτσι τις θεωρούσε 
θείες της. 

– Ας τις καλέσουμε τότε για τις γιορτές, είπε ο Φί-
λιππος.

– Θαυμάσια ιδέα! αναφώνησε η Αυγή.



Εκείνο το απόγευμα, η Αυγή και ο Φίλιππος βρήκαν ένα μεγάλο έλατο και 
το έφεραν στο κάστρο για να το στολίσουν. Καθώς γλιστρούσαν με το έλκη-
θρο μέσα από ένα παραπέτασμα δαντελένιων χιονονιφάδων, η Αυγή τρα-
γουδούσε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. 

– Αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων! είπε ο Φίλιππος. 
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