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‘Seo, a Liam,’ arsa Eoin. ‘Faigh do shliotar
agus beidh cluiche iomána againn.’ 
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‘An bhfaca tú mo shliotar?’ arsa Liam le Mam.
‘Ní fhaca,’ arsa Mam. ‘Ar chuir tú faoin

gcathaoir é?’ 
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‘Níor chuir,’ arsa Liam. 5



‘An bhfaca tú mo shliotar?’ arsa Liam le Daid.
‘Ní fhaca,’ arsa Daid. ‘Ar chuir tú taobh thiar

den leaba é?’ 
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‘Níor chuir,’ arsa Liam. 7



‘Níor chuir,’ arsa Liam. 

‘Ar chuir tú isteach sa bhosca bréagán é?’
arsa Cáit. 
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‘Níor chuir,’ arsa Liam. 

‘Nó os cionn an chófra?’ arsa Mam. 
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Níl sé faoin gcathaoir. 

Níl sé taobh thiar den leaba. 

An bhfaca aon duine
mo shliotar? 



11Níl sé os cionn an chófra. 

Níl sé istigh sa bhosca bréagán. 



Isteach le hEoin.
‘An bhfuair tú do shliotar, a Liam?’ ar seisean.

Rug Eoin ar chamán Liam.
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Agus taobh thiar den chamán 
chonaic Liam … 
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… a shliotar!
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‘Sin é an áit a raibh mo shliotar,’ arsa Liam
agus amach leis in éineacht le hEoin. 
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faoin gcathaoir taobh thiar den leaba 

sa bhosca bréagán os cionn an chófra 16





‘Seo, a Liam,’ arsa Eoin. 

‘Faigh do shliotar agus 

beidh cluiche iomána againn.’


