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Bhí Áine ag ithe a lóin. Ach ní raibh aon
bhainne aici don tae.‘Caithfidh mé dul 

go dtí an siopa,’ arsa Áine.
3

Níl aon bhainne
agam. 



‘Ba mhaith liomsa dul in éineacht leat,’ 
arsa Léiní le hÁine. ‘Isteach leat i mo mhála,

mar sin,’ arsa Áine.
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Léim Léiní isteach i mála Áine. 
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Bhí Léiní an-sásta léi féin.
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Táimse ag dul 
go dtí an siopa.



D’imigh Áine léi síos an bóthar.
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Isteach sa siopa léi.

Sháigh Léiní amach a srón. 
Ní fhaca an siopadóir í. 

Is maith liom
an siopa.



Sháigh sí amach a ceann.
Ní fhaca an siopadóir í.
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Sháigh sí amach a lapa.
Ní fhaca an siopadóir í. 



11
Ansin léim Léiní amach as an mála. 

Chonaic sí doras beag. 



Rith Léiní chomh fada leis an doras. 
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Sháigh sí isteach a srón. 
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Cé atá istigh ansin? 



14

Mise Séimí. 
Agus cé hé tusa? Mise Léiní. 



‘Tar isteach, a Léiní,’ arsa Séimí.
D’imigh Léiní isteach in éineacht le Séimí. 
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Bhí crandaí bogadaí taobh istigh. 
Chuaigh an bheirt acu 

ar an gcrandaí bogadaí.
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Bhí luascán taobh istigh. 
Chuaigh an bheirt acu 

ar an luascán.



Bhí sleamhnán taobh istigh. 
Chuaigh an bheirt acu 
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‘Is maith liom an áit seo,’ arsa Léiní. 
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‘A Léiní, cá bhfuil tú?’ arsa Áine. 
‘Tá sé in am againn a bheith ag dul abhaile.’ 

Cá bhfuil tú?

Ach ansin chuala sí Áine.



‘Caithfidh mé a bheith ag imeacht anois,’
arsa Léiní. ‘Lá maith agat, a Shéimí.’
‘Agus agat féin, a Léiní,’ arsa Séimí.
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Fan ansin anois. 

Tháinig Léiní amach.
‘Isteach anois leat i mo mhála, a Léiní,’ 

arsa Áine.



‘Tá cara anois agam,’ arsa Léiní agus 
í breá sásta léi féin.
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‘Seo a Liam,’ arsa Eoin.

‘Faigh do shliotar agus

beidh cluiche iománaíochta againn.’


