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Noapte bună, Nandi. 



Ajunge.  

Noapte bună, Nandi. 



Noapte bună, Nandi. 



SĂ MĂ 

Este timpul să te culci 
acum.  

Noapte bună, Nandi. 



Nandi, ce zici de o aventură? 

Vrei o aventură? 



Vrei să te târăști prin 
junglă pe urmele 
înfricoșătoarei 
hipopocrocoțestorațe? 





a 





Uite aici, Nandi. 

Aici este propria ta barcă de aventură. 

Așteaptă să te ducă oriunde dorești. 

Vezi, pune-ți capul aici ... așa... și te 
voi înveli ... așa... și acum, plecăm! 

Aventura te așteaptă ... 



Noapte bună, Nandi. 



Desenați-vă visele aici. 






