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Край на оплакванията му слага директо-
рът, който влиза в класната стая… придру-
жен от един мустакат полицай!

– Рюфюс, баща ти! – шепне Николà. – Ти 
знаеше ли, че той  ще идва днес?

– Понятие си нямах! – отвръща Рюфюс, 
ококорил очи.

– В рамките на кампанията за безопасност-
та по пътищата, господин полицаят ще ви из-
несе урок за правилника за движение – обяс-
нява директорът. 

– Деца, днес ще променим малко прог-
рамата – обявява учителката. – Анян, на-
лага се твоето експозе да остане за някой 
друг път…

– Ама аз се бях подготвил! Донесъл съм 
дори рисунки и кутийка с кабарчета, за да 
ги окача на стената – хленчи Анян.
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– Вярна ли е поговорката: „Един път кра-
дец, цял живот крадец“? – крещи Алсест.

– Охо! Виждам, че проявявате голям ин-
терес! – казва одобрително полицаят. –  
Хайде, сега да излезем навън да направим 
няколко упражнения. 

На двора децата виждат нарисувана с 
тебешир пътна мрежа, с подредени тук-там 
пътни знаци, поставени на кръстовищата.

– УАУУ! – кряскат възхитено те.
– Ще остана заедно с вас, да ги наглеж-

дам – предлага на полицая Бульона, глав-
ният училищен възпитател.

– Няма нужда! – отвръща той. – Не е кой 
знае колко сложно да се занимаваш с деца. 
Пък и ние, от полицията, умеем да се спра-
вяме с всякакви ситуации! 

– Тук съм, за да отговоря на всички ваши 
въпроси, малчугани – добавя самоуверено 
бащата на Рюфюс.

Веднага заваляват въпроси от всички 
страни.

– Госʼине, случвало ли ви се е досега да 
арестувате крадци? – вика Йод, колкото му 
глас държи. 

– Как може човек да получи полицейска 
униформа? – пита Николà.


