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ΠΕΤΑΝΕ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ;

Ο ΠΙΓΚΛΣ ΕΣΤΡΙΨΕ ΣΑΝ ΣΑΪΤΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ και σχεδόν έπεσε πάνω 

στον φίλο του.

«Έλα στην παραλία να πάμε για ψάρεμα» του φώναξε ο φίλος του.

«∆εν προλαβαίνω τώρα!» κραύγασε ενθουσιασμένα ο Πιγκλς πάνω από 

τον ώμο του. «Αεροπορική επίδειξη!»

Κ Ε Ι Μ ΕΝΟ :  T A P A N I  B A G G E  • Ε Ι ΚΟΝΟ Γ Ρ ΑΦΗΣΗ :  J A R R O D  G E C E K



ΠΕ Τ ΑΝ Ε  Τ Α  Γ Ο Υ ΡΟΥΝ Ι Α ;

Ο Πιγκλς ονειρευόταν να πετάξει σε όλη του τη ζωή.

Κάποτε είχε φτιάξει ακόμα και φτερά από κλαδιά δέντρων και επιχείρησε 

να απογειωθεί από την κορφή ενός μεγάλου βράχου. Για πολύ λίγο, 

είχε νιώσει τη χαρά της πτήσης, σαν να αιωρούνταν στον αέρα, προτού 

συντριβεί στο έδαφος με πάταγο και καταλήξει στοιβαγμένος σε έναν 

σωρό από συντρίμμια.

Τα καρούμπαλά του είχαν πλέον γιατρευτεί και το μόνο που σκεφτόταν 

ήταν να πετάξει. Η αεροπορική επίδειξη ήταν μια καλή ευκαιρία να δει 

ακριβώς πώς απογειώνονταν οι πιλότοι. Μετά θα μπορούσε να κάνει κι 

αυτός το ίδιο και τελικά θα κατάφερνε να πετάξει.

Η αεροπορική επίδειξη λάμβανε χώρα σε ένα μεγάλο ξέφωτο στο 

δάσος, κοντά στο Πιγκ Σίτι. Όσο ο χώρος γύρω από το ξέφωτο γέμιζε 

με πράσινους θεατές, ο μηχανικός Γουρουνάκης έκανε τους τελευταίους 

ελέγχους πριν την απογείωση.

«Ποπό, καταπληκτικό!» είπε ο Πιγκλς με κομμένη την ανάσα όταν είδε 

το αεροπλάνο.
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Ο Τσακ κι η Στέλλα έχουν μια δύσκολη αποστολή, ένα γουρούνι ονειρεύεται να πετάξει, 
ένα μυστηριώδες χιονοπούλι τρομάζει τους Τζιμ, Τζέικ και Τζέι, 

τα γουρούνια ψάχνουν το θρυλικό κάστρο από πάγο.
Αυτές και πολλές ακόμα ξεκαρδιστικές ιστορίες σάς περιμένουν 
σε αυτή τη σειρά βιβλίων με τους αγαπημένους σας ήρωες!
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