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Chuaigh Cití isteach sa seomra codlata. 

Bhí scáthán sa seomra codlata. 4



Chonaic Cití cat eile sa scáthán. 5
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Léim Cití suas san aer. 

Léim an cat eile suas san aer. 



Shuigh an cat eile síos. 7

Shuigh Cití síos. 



Chuir an cat eile a chosa ar an scáthán. 

Chuir Cití a cosa ar an scáthán. 
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Chuir an cat eile a shrón ar an scáthán. 9

Chuir Cití a srón ar an scáthán. 



10 Chuir an cat eile cuma throda air féin. 

Chuir Cití cuma throda uirthi féin. 



11Baineadh geit as an gcat eile. 

Baineadh geit as Cití. 



Thosaigh Cití ag troid leis an gcat sa scáthán. 

Thosaigh an cat sa scáthán ag troid le Cití. 12



Go tobann thit an scáthán! 
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Cé a bhris an
scáthán? 

Rith Daidí isteach. Lig sé béic as. 



15‘Cé a bhris an scáthán?’ arsa Daidí.
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Ach cá bhfuil an cat eile? 





Chuaigh Cití isteach sa seomra codlata. 

Bhí scáthán sa seomra codlata …


