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Au lit !: Une histoire d’Archibald کتاب
به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.



ساعت هشت و نیمِ شب قبل،

مامان برایم یک قصه خواند،

سپس من را بوسید و گفت:

»زودی بخواب! آرشِی عزیِز من.«





من جواب دادم:

»بله بله، مامان عزیزم...«

و قطارم را از سبد بیرون آوردم.





ساعت ُنه، بابا دومین قصه را خواند و حتی سومی...

سپس من را بوسید و چراغ را خاموش کرد.





من هم بابا را بوسیدم و چراغ را 

دوباره روشن کردم.


