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Regarde mes amis !

ดูนส
ี่ เิ พือ
่ น ๆ!

(4ème de
couverture)

Anna veut rendre visite à ses amis les
animaux dans le parc. Mais où se
cachent-ils ?
Un livre amusant, plein de tendres
détails, pour des jeunes explorateurs
et exploratrices.

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

(p. 2)

Anna veut aller au parc.
Où est mon sac à dos ?
Où est ma veste ?
Où est ma chaussure ?

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

(p. 4)

Anna court vers l’étang.
Qui l’attend là-bas ?

อันนากระโดดหย็อย ๆ ตรงไปทีส
่ ระน ้อย
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนคอยอันนาอยูท
่ น
ี่ ั่นนะ?

(rabat p.
5)

COIN-COIN !
Bonjour chers petits canards!

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

(p. 6)

Anna continue sa course.
Qui est derrière les buissons ?

อันนาเดินต่อไป
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนแอบอยู่ทห
ี่ ลังพุ่มไม ้นะ?

(rabat p.
7)

OUAF-OUAF !
Salut petit chien !

โฮ่ง-โฮ่ง!
สวัสดีจ ้ะ เจ ้าหมาน ้อย!

(p. 8)

Anna voit un trou près de la clôture.
Qui habite ici ?

อันนาเห็นรูเล็ก ๆบนพืน
้ ดินข ้างรัว้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่ในนัน
้ นะ?

(p. 9)

COUIC-COUIC !
Holà petite souris !

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

(p. 10)

Anna se penche vers un amas de
feuilles.
Quel est ce bruissement ?

อันนาเดินต่อไปทีก
่ องใบไม ้แห ้ง
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนทาเสียงกรอกแกรกอยู่ใ
นนัน
้ นะ?

(rabat p.
11)

HIN-HIN !
Coucou petit hérisson !

ฟื่ ด-ฟื่ ด!
ว่าไงจ๊ะเจ ้าเม่นน ้อย!

(p. 12)

Anna entend du bruit dans l’arbre.
Qui bat des ailes par ici ?

อันนาได ้ยินเสียงบนต ้นไม ้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนขยับปี กพึบ
่ พั่บอยู่ทน
ี่ ั่นน
ะ?

(rabat p.
13)

TCHIP-TCHIP !
Salut les moineaux !

จิ๊ บ-จิ๊ บ!
สวัสดีจ ้ะเจ ้านกกระจอก

(p. 14)

A présent, Anna aussi a faim.
Mais le sac à dos est vide…

ตอนนีอ
้ ันนาเริม
่ รู ้สึกหิว
แต่ในเป้ ไม่มอ
ี ะไรเลย

(rabat
fermé p.
15)

ANNA ! ANNA !

อันนา! อันนา!
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