


Σήμερα, στον κήπο του παλατιού, γιορτάζεται το καρναβάλι των ζώων!  
Όλοι ετοιμάζουν μια έκπληξη για τον βασιλιά. Καλά καταλάβατε,  
γκρρρρ… αυτόν εδώ!

Το λιοντάρι έχει φορέσει τα καλά του. Όμως, τι ετοιμάζουν οι φίλοι του  
γι’ αυτόν; Για να το ανακαλύψει, πρέπει να ακολουθήσει το καγκουρό… 
Άκου τη μουσική και ακολούθησέ τους κι εσύ!

λιοντάρι στέμμαπαλάτι καγκουρό

ν’  αρχίσει το βασιλικό 
εμβ

ατ
ήρ
ιο
!

Πά
τησε εδώ για
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ψαράκια

φύκια

μπουρμπουλήθρες

μέδουσα

Η γιορτή ξεκινά στη μεγάλη γούρνα του κήπου.  
Τα ψαράκια κολυμπούν σε κύκλο και ύστερα… χοπ!  
Πηδούν έξω από το νερό για να χαιρετήσουν το λιοντάρι.

Μπλουπ! Μπλουπ! Οι μπουρμπουλήθρες τους  
έχουν τόση πλάκα!
Ενθουσιασμένος, ο βασιλιάς τους χειροκροτά.
Όμως, πρέπει να φύγει αμέσως! Γιατί το καρναβάλι 
μόλις άρχισε…

του βασιλικού ενυδ
ρε

ίο
υ!

Ά
κου

σε τη μουσική
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Οι μουσικές ιστορίες μουΟι μουσικές ιστορίες μου

Γιορτάστε κι εσείς στο Καρναβάλι των Ζώων διαβάζοντας  
αυτό το βιβλίο με τις πιο όμορφες μελωδίες από  

το ομότιτλο έργο του Καμίγ Σεν-Σανς και προσφέρετε  
ένα μαγικό ταξίδι αισθήσεων στους μικρούς μας φίλους. Με 5 υπέροχες μελωδίες
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Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας από τη θήκη των μπατα-
ριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG10 μπαταρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικα-
θίστανται 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 μπατα-
ρίες 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 επι χει ρήσετε να φορτίσετε μη επανα-
φορτιζόμενες 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.

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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Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
Ο Καρυοθραύστης

Η Λίμνη των Κύκνων
Η Ωραία Κοιμωμένη
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