


Η Κατερίνα έχασε το σκυλάκι της, τον Μπούκι. «Δεν μπορώ 
να τον βρω!» φωνάζει κλαίγοντας. Τότε, ο μπαμπάς της 

βλέπει τους αστυνομικούς Πέτρο και Πένυ. «Μπορείτε να μας 
βοηθήσετε να ψάξουμε για τον σκύλο μας;» τους ρωτά.

Ο Πέτρος ο αστυνομικός βρίσκει ένα κολάρο σκύλου στον δρόμο. «Είναι του Μπούκι», 
λέει διαβάζοντας το ταμπελάκι. «Πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά», λέει η Πένυ. 

Έτσι, συνεχίζουν για να βρουν και άλλα ίχνη.

«Φυσικά», απαντάει 
ο Πέτρος. «Πάμε!»

Το περιπολικό βάζει μπρος, 
ΒΡΟΥΟΥΜ!

 

Πίεσε τα 
κουμπιά 

ήχων

ΜΠΟΥΚΙ



ΣΓΟΥΣ-ΣΓΟΥΣ κάνουν οι υαλοκαθαριστήρες, 
καθώς ξεκινά να βρέχει. Το περιπολικό 

περνά πάνω από λακκούβες. ΣΠΛΙΤΣ-ΣΠΛΑΤΣ!
«Κοίτα!» φωνάζει η Πένυ. «Ο Τάσος έχει 
πέσει από το ποδήλατό του». Ο Πέτρος 

καλεί το ασθενοφόρο από τον ασύρματο. 
«Έρχεται αμέσως βοήθεια», απαντά. 

ΙΟΥ-ΙΟΥ! Το ασθενοφόρο 
καταφθάνει με 

σειρήνες και φώτα 
που αναβοσβήνουν.

«Ψάχνουμε ένα σκυλάκι που έχει χαθεί», λέει ο Πέτρος, καθώς ο τραυματιοφορέας βάζει 
επιδέσμους στο γόνατο του Τάσου. «Είδα ένα σκυλάκι να τρέχει προς τα κάτω», λέει ο Τάσος. 

Αμέσως, ο Πέτρος και η Πένυ μπαίνουν στο περιπολικό και συνεχίζουν την αναζήτηση.
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ΒΡΟΥΟΥΜ!
ΜΠΙΠ, 

ΜΠΙΠ! 

Θες να γίνεις αστυνομικός; Ανάλαβε δράση! Κράτησε 
το τιμόνι, διάβασε την ιστορία και άκουσε τους 

11 φοβερούς ήχους! Βοήθησε τους αστυνομικούς Πέτρο 
και Πένυ να βρουν ένα χαμένο σκυλάκι, να βοηθήσουν 

σε μια πυρκαγιά και να κρατήσουν ασφαλή όλη τη 
γειτονιά! Μπορείς και εσύ να γίνεις ένας μικρός ήρωας!

Περιπολικό
σε δράση

Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:

Με11
φοβερούς 

ήχους! 

Περιπολικό
σε δράση
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Προτού δώσετε αυτό το βιβλίο σε ένα παιδί, αφαιρέστε τη μονωτική λωρίδα και πετάξτε τη 
με ασφάλεια. Η συσκευή απαιτεί τρεις μπαταρίες τύπου «κουμπιού» AG10 των 1,5 V (1,5 x 3 = 4,5V) που 
πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. 
Ένα παιδί δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν, εάν πρώτα ο μηχανισμός μπαταρίας δεν έχει ασφαλιστεί 
σωστά. Αφαιρέστε τη βίδα και το πορτάκι της υποδοχής. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε 
τις νέες με τους πόλους σωστά. Μην μπερδεύετε παλιές με νέες μπαταρίες. Μην μπερδεύετε αλκαλικές, μη 
αλκαλικές (άνθρακα/ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου/καδμίου) μπαταρίες. Μην προσπαθήσετε 
να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε μπαταρίες που έχουν τελειώσει από 
το παιχνίδι. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με AG10.
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Προσοχή: 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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