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Guarda un po’ quanti amici!

ดูนส
ี่ เิ พือ
่ น ๆ!
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Anna fa una passeggiata nel parco.
Chi incontra?
Una storia divertente, ricca di piccole e
grandi sorprese.

อันนาต ้องการมาพบเพือ
่ น
ๆสัตว์ทส
ี่ วนสาธารณะ
แต่เพือ
่ น ๆไปซ่อนตัวอยู่ทไี่ หนนะ?
หนังสือเล่มน ้อยทีเ่ ต็มไปด ้วยความหรรษา
และสิง่ ละอันพันละน ้อยทีแ
่ ฝงด ้วยความรั
กสาหรับนักอ่านตัวน ้อยมาค ้นหา

(p. 2)

Anna vuole andare al parco.
Dov'è lo zaino?
Dov'è la giacca?
Dov'è la scarpa?

อันนาจะไปเทีย
่ วสวนสาธารณะ
เป้ อยู่ทไี่ หนนะ?
้ แจ๊กเก ้ตอยูท
เสือ
่ ห
ี่ นนะ?
รองเท ้าอยู่ทไี่ หนนะ?

(p. 4)

Anna corre allo stagno.
Chi la sta aspettando?

อันนากระโดดหย็อย ๆ ตรงไปทีส
่ ระน ้อย
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนคอยอันนาอยูท
่ น
ี่ ั่นนะ?

(aletta p.
5)

QUA QUA!
Buongiorno, cari anatroccoli!

ก ้าบ-ก ้าบ!
สวัสดีค่ะ เจ ้าเป็ ดน ้อย !

(p. 6)

Anna continua a correre.
Chi c'è dietro i cespugli?

อันนาเดินต่อไป
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนแอบอยู่ทห
ี่ ลังพุ่มไม ้นะ?

(aletta p.
7)

BAU BAU!
Ciao, cagnolino!

โฮ่ง-โฮ่ง!
สวัสดีจ ้ะ เจ ้าหมาน ้อย!

(p. 8)

Anna vede un buco nel prato vicino
allo steccato.
Chi si nasconde?

อันนาเห็นรูเล็ก ๆบนพืน
้ ดินข ้างรัว้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่ในนัน
้ นะ?

(p. 9)

SQUIT SQUIT!
Un topolino!

จี๊ ด-จี๊ ด!
จ๊ะเอ๋! เจ ้าหนูตัวน ้อย!

(p. 10)

Anna sente un fruscio sotto un
mucchio di foglie. Chi sarà?

อันนาเดินต่อไปทีก
่ องใบไม ้แห ้ง
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนทาเสียงกรอกแกรกอยู่ใ
นนัน
้ นะ?

(aletta p.
11)

SNUFF SNUFF!
Ciao, piccolo riccio!

ฟื่ ด-ฟื่ ด!
ว่าไงจ๊ะเจ ้าเม่นน ้อย!

(p. 12)

Anna sente un rumore sull'albero.
Chi sta svolazzando lassù?

อันนาได ้ยินเสียงบนต ้นไม ้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนขยับปี กพึบ
่ พั่บอยู่ทน
ี่ ั่นน
ะ?

(aletta p.
13)

CIP CIP!
Ciao, passerotti!

จิ๊ บ-จิ๊ บ!
สวัสดีจ ้ะเจ ้านกกระจอก

(p. 14)

Ora anche Anna ha fame.
Ma lo zaino è vuoto....

ตอนนีอ
้ ันนาเริม
่ รู ้สึกหิว
แต่ในเป้ ไม่มอ
ี ะไรเลย

(aletta
chiusa p.
15)

ANNA! ANNA!

อันนา! อันนา!
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