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.Na, Il Sung :شناسه افزوده 
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شب تاریک و دانای بیدار
داستان دو جغد در یک کتاب

دیویا سرینواسان و ایل سونگ نا 
ترجمه ء شادی صدری
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شب تاریک
دیویا سرینواسان 
ترجمه ء شادی صدری



جغد کوچولو شب تا صبح،

در جنگل تاریک پرواز می کند تا دوستانش را ببیند.



1 روباه دوست داشتنی به او می گوید: »عصر به خیر جغد کوچولو! «



2 سگ آبی که در حال ساختن سد هستند. برایش دست تکان می دهند.



3 راسو را می بیند که به آرامی توت سرخ می خورند.


