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(Coper-
tina) 

Guarda un po’ quanti amici! 
 

இத ோ போருங்கள், என் 

நண்பர்கதள! 

 
(quarta 
pagina di 
copertina 

) 

Anna fa una passeggiata nel parco. 
Chi incontra? 
Una storia divertente, ricca di piccole e 
grandi sorprese. 
 

அன்னா தனது விலங்கு-

நண்பரக்ளைப் பூங்காவில் பாரக்்க 

விரும்புகின்றாை். அவரக்ை் எங்கக 

ஒைிந்திருகக்ிறாரக்ை்?  

கதடல்களை விரும்பும் 

சிறுவரக்ளுக்கான, அழகான 

விபரங்கைடங்கிய மகிழ்சச்ியான 

ஒரு புத்தகம்.  

 
(p. 2) 
 

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

அன்னா பூங்காவிற்குப் கபாக 

விரும்புகிறாை். முதுகுப் ளப 

எங்கக? 

குைிரங்கி எங்கக? 

காலணி எங்கக?  
 

(p. 4) 
 

Anna corre allo stagno. 
Chi la sta aspettando? 
 

அன்னா குைத்ளத கநாகக்ிக் குதித் 

கதாடுகிறாை். 

அவளுக்காக யார ்அங்கக 

காத்திருப்பது? 

 
(aletta p. 

5) 
 

QUA QUA! 
Buongiorno, cari anatroccoli! 
 

குவாக் - குவாக்! 

வணக்கம், வாத்துக ்குஞ்கச! 

 
(p. 6) 

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

அன்னா அப்பால் நடந்து 

கபாகின்றாை். 

புதரக்ளுக்குப் பின்னால் இருப்பது 

யார?் 

 
 



 
(aletta p. 

7) 
 

BAU BAU! 
Ciao, cagnolino! 
 

வவ் - வவ்? 

வணக்கம் நாய்கக்ுட்டி! 

 
(p. 8)  Anna vede un buco nel prato vicino 

allo steccato. 
Chi si nasconde? 
 

அன்னா படளலகக்ு அருகக 

நிலத்திகல ஒரு பபாந்ளதக் 

காண்கின்றாை்.  

அங்கக யார ்வசிக்கிறார?் 

 
(p. 9) 

 
SQUIT  SQUIT! 
Un topolino! 
 

பீப் – பீப்! 

கூக் கூ, எலிகக்ுஞ்கச! 

 
(p. 10) 

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

அன்னா சருகுக் குவியளல 

கநாகக்ிச ்பசல்கின்றாை்.  

அதற்குை்ைிருந்து யார ்

சலசலப்பது? 

 
(aletta p. 
11) 

 

SNUFF SNUFF! 
Ciao, piccolo riccio! 
 

ஷ்..நுவ் ஷ் நுவ்! 

வணக்கம், முை்ைம்பன்றிக் குட்டி! 

 
(p. 12) 

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

அன்னா மரத்திகல எளதகயா 

ககட்கிறாை். 

யார ்அங்கக சுற்றிச ்சுற்றி 

சிறகடிப்பது? 

 
(aletta p. 
13) 

 

CIP CIP! 
Ciao, passerotti! 
 

பீப் பீப்! 

வணக்கம், சிட்டுகக்ுருவிககை! 

 
(p. 14) 

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

இப்பபாழுது அன்னாவிற்குப் 

பசிக்கத் பதாடங்கிவிட்டது. 

ஆனால்... 

அவைின் முதுகுப்ளபயினுை் 

எதுவும் இல்ளலகய....  

 
(aletta 
chiusa p. 

15) 

 

ANNA! ANNA! 
 

அன்னா! அன்னா! 
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