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Αυτό το βιβλίο ανήκει στ...



This book is based on the TV series Peppa Pig. 
Peppa Pig is created by Neville Astley and Mark Baker. 

PEPPA PIG and all related trademarks and characters TM & © 2003 Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Limited.  
HASBRO and all related logos and trademarks TM & © 2021 Hasbro. All Rights Reserved. Used with Permission. 

Πρωτότυπος τίτλος: Peppa Pig, Peppa’s Play Date, 
first published by Ladybird Books Ltd 2020 A Penguin Company 

www.peppapig.com
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Απαγορεύονται η αναδηµοσίευση και αναπαραγωγή -ολική, µερική ή περιληπτική-, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του κειµένου 
 µε οποιονδήποτε τρόπο -µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο- χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη, καθώς 

 και η κυκλοφορία του σε οποιαδήποτε µορφή, ίδια ή διαφορετική από την παρούσα, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, 
 σύµφωνα µε το Νόµο 2121/1993 και τους Κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ 2021



www.anubis.gr

Μια μέρα  
όλο παιχνίδι



Σήμερα η Πέππα έχει καλέσει 
τους φίλους της να παίξουν 

στο σπίτι της. Θα έρθουν η 
Μάντι Ποντικίνα και οι δίδυμες 
Πανδώρα και Πέγκι Πάντα.



«Γιατί δε βγάζεις μερικά παιχνίδια σου, 
Πέππα;» προτείνει η Μαμά Γουρουνίτσα. 
«Σκέψου ποια μπορεί να αρέσουν  
στις φίλες σου.»
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«Μα δεν ξέρω με τι θα θέλουν να  
παίξουν τα κορίτσια» αναστενάζει  
η Πέππα. Κοιτά το ντουλάπι της.  
Είναι γεμάτο παιχνίδια.


