
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 
τους διαφορετικούς ήχους; Ήρθε η ώρα να φτιάξει την πιο 
καταπληκτική, την πιο αξεπέραστη μπάντα του δάσους!
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Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:

και οι ροκάδεςκαι οι ροκάδες
Ο ΡίκοΟ Ρίκο Ο ΡίκοΟ Ρίκο
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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;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

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.
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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.
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Ο Μπένι ο Ασβός στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη και κουνούσε την μπαγκέτα του. Έξω, ο Λούις ο Σκίουρος και ο Τσάρλι ο Λύκος έπαιζαν τα όργανά τους.

Άρχισε να μουρμουρίζει έναν σκοπό 
αλλά τον διέκοψε ένας δυνατός θόρυβος. 

«Τι 
ΦΟΒΕΡΟΣ

μαέστρος
που είμαι!»

είπε αποφασιστικά.

φώναξε ο Μπένι κουνώντας την μπαγκέτα του.

«ΕΪ! Τι γίνεται εδώ πέρα;»

«Βασικά, 
ήταν πολύ ωραία!»

«Κάνουμε εξάσκηση», είπε ο Λούις ο Σκίουρος.
«Εγώ παίζω τρομπέτα και ο Τσάρλι παίζει σαξόφωνο».
«Ωραία δεν ήταν;» είπε ο Τσάρλι.

παραδέχτηκε ο Μπένι. «Γιατί δε δημιουργούμε όλοι μαζί  
μια ΜΠΑΝΤΑ;»
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Την επόμενη μέρα, ο Μπένι, ο Λούις και ο Τσάρλι συναντήθηκαν για να κάνουν πρόβα. Ήταν έτοιμοι 
να αρχίσουν, όταν άκουσαν έναν δυνατό βόμβο από ένα λαγούμι.

Από το λαγούμι πετάχτηκε 
η Τέρι η Λαγουδίνα.  φώναξε.

Μπορώ να έρθω  
κι εγώ στην μπάντα;» ρώτησε ενθουσιασμένη  
η Τέρι. «Ακούστε πώς παίζω ντραμς...»

«Έξοχα!
 Όλοι μαζί τώρα...» 
είπε ο Μπένι ο Ασβός. «Είστε μουσικοί;»

«Γιούπι! 
«ΕΪ, εσύ εκεί μέσα στην τρύπα»,
 φώναξε ο Μπένι. «Προσπαθούμε  
να κάνουμε πρόβα εδώ πέρα!»
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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 
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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.  
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παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.
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