
Η καλύτερη
παρέα

ΜΕ ΔΩΡΟ

ΕΚΠΛΗΞΗ

Κόψε και κράτησε 
τον σελιδοδείκτη.

Κόψε και στήριξε
τη φιγούρα στη βάση της. 

Ξεκίνα τη συλλογη σου τώρα!

οι νότες  
της χαράς
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Η Μίννι θα τραγουδήσει  

σε μια συναυλία και είναι πολύ 

χαρούμενη! Οι αγαπημένοι της φίλοι 

προσφέρονται να τη συνοδεύσουν. 

Όμως δεν έχει διαλέξει τραγούδι,  

ενώ στην πορεία δε λείπουν  

και τα απρόοπτα! Θα γίνει τελικά 

πραγματικότητα το όνειρό της;



Μια ηλιόλουστη μέρα έχει ξημερώσει και ο Μίκυ, o Πλούτο και όλοι 

οι αγαπημένοι φίλοι βρίσκονται στη Λέσχη του Μίκυ Μάους.

―Κοιτάξτε τι κρατάω στα χέρια μου, τους λέει ενθουσιασμένη η Μίννι. 

Μία πρόσκληση για να τραγουδήσω σε μια ξεχωριστή συναυλία!

―Τέλεια, Μίννι, θα γίνεις μια σταρ! φωνάζει περιχαρής ο Γκούφη.

―Πάντα ονειρευόμουν να τραγουδήσω πάνω στη σκηνή, σχολιάζει εκείνη. 

Η Νταίζη είναι πολύ χαρούμενη για την αγαπημένη φίλη της.

―Θα είσαι κα-τα-πλη-κτι-κή! της λέει με έμφαση. 
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―Μπορούμε να γίνουμε το συγκρότημά σου για υποστήριξη, προτείνει 

ο Μίκυ. 

―Μα ασφαλώς, σας ευχαριστώ πολύ! συμφωνεί η Μίννι χαμογελώντας.

Μόνο που... θα πρέπει να βιαστούμε, γιατί η συναυλία αρχίζει με τη 

δύση του ήλιου. 

Μετά από λίγο η Νταίζη ρωτάει τη Μίννι ποιο τραγούδι 

σκέφτεται να ερμηνεύσει.

―Χμ... δεν έχω αποφασίσει ακόμα!

―Μην ανησυχείς! Θα σε βοηθήσουμε εμείς να διαλέξεις, 

της απαντάει η Νταίζη. 
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