




Μπορεί να βρείτε 

και λουκάνικα.

Θέλετε να μάθετε
 τι κάνουν 

τα αστυνομικά σκ
υλιά στην 

καθημερινότητά τ
ους;

«Η Τζιλ ΛιούιςΤζιλ Λιούις, πρώην κτηνίατρος, είναι κορυφαίο ταλέντο».
– THE TIMES

Τρελαίνεστε για 
κουτάβια;

Είστε έτο
ιμοι να 

πατάξετε
 το έγκλη

μα;

ZHNAZHNA



Καλώς ορίσατε στην Καλώς ορίσατε στην Ακαδημία ΚουταβιώνΑκαδημία Κουταβιών «Ονειρεμένα Ονειρεμένα 
ΛουκάνικαΛουκάνικα», όπου μια ομάδα από θαρραλέα κουτάβια , όπου μια ομάδα από θαρραλέα κουτάβια 

εκπαιδεύονται για δύσκολες αποστολές. εκπαιδεύονται για δύσκολες αποστολές. 

Ας γνωρίσουμε μερικούς μαθητές. . .Ας γνωρίσουμε μερικούς μαθητές. . .

ΡΑΤΣΑ Γερμανικός ποιμενικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ανίχνευση εγκλημάτων

ΖήναΖήναΖήναΖήνα
Η Έξυπνη!Η Έξυπνη!

Ζήνα



ΡΑΤΣΑ Λεονμπέργκερ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Κολύμπι

ΡΑΤΣΑ Λαμπραντόρ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Παιχνίδια με μπάλες

ΡΑΤΣΑ Μπόρντερ κόλεϊ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Διαίσθηση κινδύνου

ΣταρΣταρΣταρΣταρ

ΡήγαςΡήγαςΡήγαςΡήγας

Ο Μεγαλόσωμος!Ο Μεγαλόσωμος!

ΜέρφυΜέρφυΜέρφυΜέρφυ

Ο Φιλικός!Ο Φιλικός!

Η Γρήγορη!Η Γρήγορη!

Σταρ

Μέρφυ

Ρήγας



Ένας από τους καθηγητές στην 
Ακαδημία ΚουταβιώνΑκαδημία Κουταβιών «Ονειρεμένα 
Λουκάνικα»». Γνωστός για την 
αυστηρότητά του.

. . .και μερικούς καθηγητές:. . .και μερικούς καθηγητές:

ΜΠΙΓΚΜΠΙΓΚ
ΜΠΟΣΜΠΟΣ



Πρόεδρος της Ακαδημίας ΚουταβιώνΑκαδημίας Κουταβιών «Ονειρεμένα Λουκάνικα»». Είναι μια πολύ μικρόσωμη σκυλίτσα με ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ !

ΜΑΝΤΑΜΜΑΝΤΑΜ
ΚΑΛΛΑΣΚΑΛΛΑΣ



Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νο-
μοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη η κα-
τά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση 
και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο 
κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
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Η Ζήνα κρύφτηκε πίσω από τη στοίβα με 

τις κονσέρβες φασολιών και περίμενε. 

Ήταν Σάββατο πρωί και το σουπερμάρκετ 

ήταν γεμάτο κόσμο που έκανε τα ψώνια 

του. Ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα να ξανα-

χτυπήσει ο Φρανκ ο Βρομερός, ο διαβόη-

τος κλέφτης λουκάνικων, που τα κατάφερ-

νε να κλέβει σαλάμια ή λουκάνικα από 

τους πάγκους με τα σάντουιτς και τα χοτ 

ντογκ χωρίς να τον βλέπει κανείς. Κανένα 
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αστυνομικό σκυλί δεν τον είχε πιάσει ακό-

μα στα πράσα.

Κανείς δεν ήξερε πώς έκλεβε τα λουκά-

νικα ο Φρανκ ο Βρομερός. Αλλά η Ζήνα πί-

στευε ότι ήξερε. Είχε λύσει τον γρίφο και 

τώρα ήταν έτοιμη. Κοιτούσε το ταβάνι του 

σουπερμάρκετ και περίμενε την επόμενη κί-

νηση του Φρανκ.

Ψηλά, πάνω από τα κεφάλια των αν-

θρώπων, ένα από τα λευκά πλακάκια του 

ταβανιού γλίστρησε στο πλάι. Το πρόσω-

πο του Φρανκ εμφανίστηκε στο κενό, να 

παρακολουθεί κρυφά τον πάγκο με τα φρέ-

σκα κρέατα. Η Ζήνα έβλεπε το ελαστικό 

σκοινί που ήταν δεμένο γύρω από το στή-

θος του. Τα πόδια της ήταν έτοιμα να πά-

ρουν φωτιά και να τον πιάσει.

Ο Φρανκ κατέβηκε.



Σ' έπιασ
α !

Σ' έπιασ
α !



«Σ’ έπιασα!» ξεφώνισε η Ζήνα.

Όρμησε και τύλιξε την πλεξούδα με τα 

λουκάνικα γύρω του αρκετές φορές, δένο-

ντάς τον κόμπο με αυτά.

Όλοι ζητωκραύγασαν. Ο Φρανκ ο Βρο-

μερός είχε επιτέλους συλληφθεί και η Ζή-

να ήταν η ηρωίδα τους.
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«Ζήνα!»

«Ζήνα!»

Η Ζήνα βγήκε από την ονειροπόλησή 

της.

«Έλα, Ζήνα» είπε η μαμά της. «Τέλειωσε 

το πρωινό σου. Δε γίνεται ν’ αργήσεις στο 

σχολείο σήμερα».

ΖΗΝΑΖΗΝΑ
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«Πιστεύεις ότι θα τον πιάσουν ποτέ τον 

Φρανκ τον Βρομερό;» είπε η Ζήνα.

Ο μπαμπάς της Ζήνας άφησε κάτω την 

εφημερίδα. «Είναι πολύ έξυπνος. Κανείς δεν 

έχει καταλάβει πώς κλέβει τα λουκάνικα».

«Και τότε πώς ξέρετε ότι είναι αυτός;» 

ρώτησε η Ζήνα.

«Βρίσκουμε τα αποτυπώματα από τις πα-

τούσες του Φρανκ στους τόπους των εγκλη-

μάτων» είπε ο μπαμπάς της Ζήνας. Κούνη-

σε το κεφάλι του. «Ασχολούμαστε μ’ αυτή 

την έρευνα για μήνες η μαμά σου και εγώ. 

Αν δεν τον πιάσουμε πριν το Σαββατοκύρια-

κο, θα πρέπει να ακυρωθεί το φεστιβάλ 

λουκάνικων του χωριού».

«Να ακυρωθεί;» είπε η Ζήνα. «Μα είναι το 

πιο διάσημο φεστιβάλ λουκάνικων στον κό-

σμο».
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