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Ο Ρίκο ο Πετεινός είχε βαρεθεί τη ζωή στο αγρόκτημα. Ονειρευόταν να γίνει...

Ο Ρίκο αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι τη μεγάλη πόλη για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.
Έτσι, πήρε τον δρόμο τον χωμάτινο και σε όλη τη διαδρομή σιγοσφύριζε τραγούδια.
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«Θα ψά ξ ω ν
ους »,
μονολόγησε.

...ροκ σταρ!
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Όσο πλησίαζε στην πόλη, ο Ρίκο μπορούσε να δει
τα έντονα φώτα της και να ακούσει τους ήχους της:
μηχανές, κόρνες αυτοκινήτων και, το πιο σημαντικό, μουσική!
© Autumn Publishing, 2018 / © Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

Ακριβώς έξω από την πόλη, συνάντησε μια παρέα μουσικών που ανέβαιναν σε ένα πούλμαν.

« Έ ι! » φώναξε. «Με θέ λετε
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« του φώναξαν αυτοί. «Έχουμε ήδη τραγουδιστές».

;
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Ο Ρίκο απογοητεύτηκε. Σκεφτόταν
να γυρίσει πίσω, όταν ξαφνικά άκουσε
ένα όμορφο τραγούδι.
© Autumn Publishing, 2018 / © Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

Ακολούθησε τον ήχο και βρήκε τη Σου Σουρικάτα και την Πριμ Σουρικάτα
να τραγουδούν. Οι φωνές τους δημιουργούσαν μια όμορφη αρμονία.
«Ψάχνω τραγουδιστές να κάνουν φωνητικά στη ροκ μπάντα μου, έρχεστε;»
τους πρότεινε ο Ρίκο.

« Κ α ι β έ β α ια ,

α γα π ά κ ι! »
απάντησαν αυτές.

«ΤΕΛΕΙΑ!» μονολόγησε ο Ρίκο ο Πετεινός.
«Τα πρώτα μέλη της μπάντας μου! Τώρα
χρειαζόμαστε κάποιον να παίζει μουσική».
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Ακολούθησε τον Ρίκο τον Πετεινό σε ένα μουσικό ταξίδι
στη μεγάλη πόλη όπου θα αναζητήσει τη δόξα και
την επιτυχία. Θα βρουν οι Ροκάδες τον ρυθμό τους εγκαίρως
για να καταπλήξουν τα πλήθη στην πρώτη τους
μεγάλη εμφάνιση;
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Ο Ρίκο και οι ροκάδες

Ακολούθησε τον Ρίκο τον Πετεινό σε ένα μουσικό ταξίδι
στη μεγάλη πόλη όπου θα αναζητήσει τη δόξα και

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίεςτην επιτυχία. Θα βρουν οι Ροκάδες τον ρυθμό τους εγκαίρως
για να καταπλήξουν τα πλήθη στην πρώτη τους
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Περιέχει ουσίες που
μεγάλη εμφάνιση;
θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Μην
το πετάτε με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, αλλά
σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών.

Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας
από τη θήκη των μπαταριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG110
μπαταρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται
μόνο
3+
από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος
κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν αυτό
το προϊόν εάν η θήκη των μπαταριών δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
Ξεβιδώστε το πορτάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις παλιές
μπαταρίες με καινούργιες, τοποθετώντας τες με τον σωστό πόλο.
Μη χρησιμοποιείτε παλιές με νέες μπαταρίες. Ούτε να μπερδεύετε
αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη
χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην επιχειρήσετε
να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις
εξαντλημένες μπαταρίες από το βιβλίο. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.
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Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας
από τη θήκη των μπαταριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG110
μπαταρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο
από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος
κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν αυτό
το προϊόν εάν η θήκη των μπαταριών δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
Ξεβιδώστε το πορτάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις παλιές
μπαταρίες με καινούργιες, τοποθετώντας τες με τον σωστό πόλο.
Μη χρησιμοποιείτε παλιές με νέες μπαταρίες. Ούτε να μπερδεύετε
αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη
χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην επιχειρήσετε
να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις
εξαντλημένες μπαταρίες από το βιβλίο. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Περιέχει ουσίες που
θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Μην
το πετάτε με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, αλλά
σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών.

Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας
από τη θήκη των μπαταριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG110
μπαταρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται
μόνο
3+
από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος
κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν αυτό
το προϊόν εάν η θήκη των μπαταριών δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
Ξεβιδώστε το πορτάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις παλιές
μπαταρίες με καινούργιες, τοποθετώντας τες με τον σωστό πόλο.
Μη χρησιμοποιείτε παλιές με νέες μπαταρίες. Ούτε να μπερδεύετε
αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη
χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην επιχειρήσετε
να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις
εξαντλημένες μπαταρίες από το βιβλίο. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.

Ο Μπένι και η µπάντα του δάσους

Ο Μπένι ο Ασβός ξέρει ότι μπορεί να γίνει σπουδαίος μουσικός,
αν σταματήσουν να τον ενοχλούν οι σαματατζήδες γείτονές του.

Αλλά μετά έχει μια ιδέα: τι θα γίνει αν ενώσει όλους αυτούς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες
τους διαφορετικούς ήχους; Ήρθε η ώρα να φτιάξει την πιο
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Περιέχει ουσίες που
καταπληκτική, την πιο αξεπέραστη μπάντα του δάσους!
θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Μην
το πετάτε με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, αλλά
ροκάδες
και οι ροκάδες
σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών.
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