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ై¤వర pq y%&ల^

Jర)గ0త4ం!"

Jర)గ0త4ం!"

Jర)గ0త4ం!"

91

పß ± మ^%ాaలను ఉపxT/ంచ 67
చటm పW6ారం yర) ేయ^న కYస
µమ^ ఏ!" ?

థI [ా%¥m, RJౖ అంk àెám్

ఫ2Â 6ాంపWij´

థI [ా%¥m మ^తWs|

వA67గత Tాయ^ల µమ^

3

92

ఒక $Jకంk {Aంk ాహ
6_ర). ఆ dషయ^ సంబం"త
6_ర)
అ"6ార)లకB ఎపట<లTా
pెయజzయ^ ?

14 %HÎల లప2

28 %HÎలలప2

ఒక లలప2

µమ^ ే$ సమయంల

1

93

పWమ^దం జ%/T/న ఒక పW!ేeా67
పWపWథమంTా y%z  Öర).
ర)
ఆసందరÁంల yర) 67ంద %9:న
ఏGO పనులB ేయ^ ?

ాహనప2 ఇంజ ఆ[ా

Tాయప న ా%/ ాహలకB
దూరంTా జర[ా

అతAవసర $వలను అం!"ంే
ా%/67 \ ేయ^

అY స%&'న సమ^ల

4

94

అప ే ఒక పWమ^దం జ%/T/ం!".
Tాయప న వA67 %HడI Jౖ ప ఉడ.
ఉడ
ఆ ప%/$Zల
ిF
}టm }దటTా yర)
ేయ^ం!ేట< ?

ఆవA67 pేర)కB>ల^ ేయ^

ఇతర ాహలను ijచn%/ం

6cలB6cవ 67 అనుౖన
భంT/మల67 మ^%ాn

Tాయప న వA6767 చnట<
ాpవరణం కం

2

95

ఓ%HడI పWమ^! చూ$ిన ంట>
స{యం ే$ందుకB yర) ఆTార).
ఆTార)
అపడ ఈ67ం!"ాట<ల y%zం ేయ^ ?

ా%/pq మ^ట@డత,
డత మ%z
TాయపడI ా%/67 చnTా,
nTా
పWమ^దం లద భ%HEా
ErకరAవంతంTా ఉం ేల^ చూ  ఇసూ
 ార) పWeాంతంTా ఉం ేల^
ేయ^

TాయపడI ాళ ఒంట%/Tా
ఉండకBం  చూ 

96

పగట<ప®ట st%/$ లBత4ర)ల
ఎదుట< ాహనప2 ఇం 6zటర ను
గ0%/ంచడం కషm ం.
ం అప ేం ేయ^?
^

ఇం 6zటర ను >స ూ> ేZpq
$ిగX ఇా

ఇం 6zట ను ల^
మ0ందుTా> >య^

బ°WకBను ప!ేప!ే ÞకB:త EాmÀ
ల ౖ¿ ఎకB:వEార) Tzల^
ేయ^

³ల ౖనంత pØందరTా మలBప2
ZరTా

1

97

ాహనం న టపడ ఎల పడూ
ypq ఉంచు6cాన కBAstంట]

ఏd ?

ౖ¤d
ె ం ల ౖ$J మ%/య0
ఇనూ%& స%/mRి6&¿
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ఆల:{X ై¤dం ను ఎల^ పWh@dతం
ేస ుం!" ?

y సందనలను,
సందనలను >Tా
Jంచుత4ం!"

y ఏ6ాగ+తను తT/aస ుం!"

y ైతA
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ై¤dం ల ఏ!" చటm వAZ%zకం ?

Jౖd %&ండూ

JౖవY

4

Jౖd ఏd6ావ2

3

Jౖd అY

4

y ాహనం $ీéడ

Jం

4

119

ాహనంల బర)వ2 ఎకB:వ 6ాకBం 
చూ న బ@ధAత ఎవ%/!"?

120

[wగమంచు క ి ఉన %HడI Jౖ y
ాహ [ా: ేయ^ వ$
ఏంేయ^ ?

121

y }బ~ౖX\ ఈ 67ం!" ాట<ల
ఏసమయంల ాడవచుn?
ాడవచుn

122

>గంTా ళ త4న బ@%¥ ాహలB
ే$ గందరTHళం వలన 67+ం!" ా%/ల
ఎవ%/67 పWమ^దం

$Jౖ6 l
7 mÜ

123

h@%¥ వర² ంల yర) పWయ^ణం
ేస ుర).
 Tా
ర) y $ీm %/ం అకEాత4
pేకTా అ ిం-ం!". అపడ yర)

%HడIyద ఒక పక:67 $ీm %/ం
Z[ా

124

yర) ఒక [wడౖన బ@%¥ ాహ
వర² ం పడత4నపడ
అనుస%/ంచుచుర),
చుచుర) బ@%¥ాహనం
ట¨ౖర)లB దజలB
 త4న బ0రదవలన
yకB %HడI కనపడటలదు,
ు ఏం
ెయ^A

బ@Tా కనప ేంత వరకB నుకకB ఎకB:వ 6ాంZpq ijk ల ౖ¿
Ö«
T/ం

ల^%¥67 దగa రTా,
Tా బ0రదకB
దూరంTా Ö«

>గం Jం- తరTా ఓవ ట±
ెయ^A

1

125

మంచులyర) ాహనం
నడప2త4ర).
నడప2త4ర) మ0ందున
ాహనంకంట y%&ందుకB బ@Tా న67:
ఉం  ?

ఒక>ళ అ!" తన !"శను
మ^ర)n6cవచుn.
మ^ర)n6cవచుn

ఒక>ళ అ!" అకEాత4
 Tా
ఆT/[\వచుn

ఒక>ళ ! బ°W±ల ౖట ] yకB
ఇబvం!" కT/ంచవచుn

3

పWయ^ణÉకBల!"

పWమ^! pె హజ·I
ల ౖటను T/ం- ఉం

సురfత పW!ేశంల ఆT/నపడ

ాహనప2 st6ా±!"

ాహనప2

$Jౖk ల ౖటను >$ి ఉం

stలTా పWయ^ణం ే$టపడ

[ా!ర)లB

సుతంTా >Tా
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అత46_: ఉంట pØలT/ం

}క:లB

ఏమ బêబvలBంట ాట<
-!"s|య^

జంత4వ2లB

లపలను (లషను
లషను
 ) ప®య^

1

అ సమ^ల స%&'న>

4

ాహనం ఎడమ ౖప2కB
ల^Tzస ుం!"

$ీm %/ం అట¼ ఇట¼ ఊT/[\త4ం!"

ఏ! స%&'న సమ^నం 6ాదు

3
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ేయ^

స%&'న ల ౖ$Jను ఉన వA67
pqడంట> ై¤´ ేయ^
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