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 زابينا لودفيج/إيزابيل كرايتز )رسوم(

 "سيظل الباب مغلقًا"

 

 
 ترجمة ابتهال شديد

 

 



 زابينا لودفيج

 سيظل الباب مغلقا  

 مع رسومات إليزابيال كرايتز

 

 دار دريسلر للنشر. هامبورغ

 

 

 

2 

 حقوق النشر

 3 

 ار لبابا وماما في المساء،وكلما جاء ز

 توجب على أوسكار الخلود إلى النوم

 "."نوم هادئ يا صغيري

4 

 إن كان عطشا   ينام أنمرء للكيف 

 والماء مشروب ممل جدا ؟

5 

 طاك طاك طاااااك

 : "سيظل الباب مغلقا !"يأتي الرد من الخارج

6 

 يصيح أوسكار من الداخل:

 "كاكاو!" 

7 

 صرير...يصدر باب الخزانة صوت  ،يصدر باب الخزانة صوت زقزقة

 ممممم، يتصاعد الدخان من مشروب الشوكوالتة الساخن.
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8 

 شيء ناقص؟ ما منلذيذ مشروب الشوكوالتة الساخن، ولكن أ

9 

 طاك طاك طاااااك

 يأتي الرد من الخارج: "سيظل الباب مغلقا !"

10 

 يصيح أوسكار من الداخل:

 !"حلوى"

11 

 يصدر باب الخزانة صوت زقزقة، يصدر باب الخزانة صوت صرير...

 الحلوى الذكية. يالرائحة

12 

 ،وجود الحلوى شيء جميل

 .وجود الفتات شيء أقل جماال  ولكن 

13 

 طاك طاك طاااااك

 تي الرد من الخارج: "سيظل الباب مغلقا !"يأ

14 

 يصيح أوسكار من الداخل:

 "تنظيف!"

 15صفحة 

 يصدر باب الخزانة صوت زقزقة، يصدر باب الخزانة صوت صرير...

 16صفحة 

 فووووووووووو، تصدر المكسنة صوتا  كالعويل.
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Immer, wenn Papa und Mama abends Besuch haben, 
muss Oskar ins Bett.
»Schlaf gut, mein Schatz.« 
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Wie soll man gut schlafen, wenn man Durst hat
und Wasser so langweilig ist? 
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Tap, tapp, TAPPP »Kakao!«, ruft Oskar  
von drinnen.

»Die Tür bleibt ZU!«, ruft es von draußen.
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