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Regarde mes amis !

இத ோ போருங் கள் , என்
நண்பர்கதள!

(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.

அன் னா தனது விலங் குநண்பர்களைப் பூங் காவில் பார்க்க
விரும் புகின் றாை் . அவர்கை் எங் கக
ஒைிந்திருக்கிறார்கை் ?
கதடல் களை விரும் பும்
சிறுவர்களுக்கான, அழகான
விபரங் கைடங் கிய மகிழ் சசி
் யான
ஒரு புத்தகம் .

(p. 2)

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

அன் னா பூங் காவிற் குப் கபாக
விரும் புகிறாை் . முதுகுப் ளப
எங் கக?
குைிரங் கி எங் கக?
காலணி எங் கக?

(p. 4)

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

அன் னா குைத்ளத கநாக்கிக் குதித்
கதாடுகிறாை் .
அவளுக்காக யார் அங் கக
காத்திருப்பது?

(rabat p.
5)

COIN-COIN !
Bonjour chers petits canards!

குவாக் - குவாக்!
வணக்கம் , வாத்துக் குஞ் கச!

(p. 6)

Anna continue sa course.
Qui est derrière les buissons ?

அன் னா அப்பால் நடந்து
கபாகின் றாை் .
புதர்களுக்குப் பின் னால் இருப்பது
யார்?

(rabat p.
7)

OUAF-OUAF !
Salut petit chien !

வவ் - வவ் ?
வணக்கம் நாய் க்குட்டி!

(p. 8)

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

அன் னா படளலக்கு அருகக
நிலத்திகல ஒரு பபாந்ளதக்
காண்கின் றாை் .
அங் கக யார் வசிக்கிறார்?

(p. 9)

COUIC-COUIC !
Holà petite souris !

பீப் – பீப்!
கூக் கூ, எலிக்குஞ் கச!

(p. 10)

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

அன் னா சருகுக் குவியளல
கநாக்கிச் பசல் கின் றாை் .
அதற் குை் ைிருந்து யார்
சலசலப்பது?

(rabat p.
11)

HIN-HIN !
Coucou petit hérisson !

ஷ்..நுவ் ஷ் நுவ் !
வணக்கம் , முை் ைம் பன் றிக் குட்டி!

(p. 12)

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

அன் னா மரத்திகல எளதகயா
ககட்கிறாை் .
யார் அங் கக சுற் றிச் சுற் றி
சிறகடிப்பது?

(rabat p.
13)

TCHIP-TCHIP !
Salut les moineaux !

பீப் பீப்!
வணக்கம் , சிட்டுக்குருவிககை!

(p. 14)

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

இப்பபாழுது அன் னாவிற் குப்
பசிக்கத் பதாடங் கிவிட்டது.
ஆனால் ...
அவைின் முதுகுப்ளபயினுை்
எதுவும் இல் ளலகய....

(rabat
fermé p.
15)

ANNA ! ANNA !

அன் னா! அன் னா!
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