
Lassa al∑§veri§ yap∑yor
Lassa al∑§veri§ yap∑yor.  
Lassa doet boodschappen. 
Çok ihtiyac∑m∑z var? Tav§an soruyor.   
Hebben we veel nodig? vraagt Konijn. 

Evet!  
Ja! 
Lassa önce manavlara gidiyor.  
Lassa gaat eerst naar de groenteboer. 
Lassa Tav§an için havuç al∑yor ve kendisi için bir elma.  
Lassa koopt een wortel voor Konijn en een appel voor zichzelf. 
Tamam m∑y∑z? Tav§an soruyor.   
Zijn we klaar? vraagt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa f∑r∑na gidiyor.   
Lassa gaat naar de bakker. 
Lassa ekmek al∑yor.  
Lassa koopt brood. 
F∑r∑nc∑ya para veriyor.  
Ze geeft geld aan de bakker. 
¥imdi eve gidiyoruz? Tav§an soruyor.   
Gaan we nu naar huis? vraagt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa kasap gidiyor.  
Lassa gaat naar de slager. 
Kasap bir parça sosis isteyip istemedi]inizi sorar.  
De slager vraagt of Lassa een plakje worst lust. 
Burada uzun süre kalaca]∑z? Tav§an soruyor.   
Blijven we hier nog lang? vraagt Konijn. 
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Hay∑r!  
Nee! 
Lassa bal∑k dükkan∑na gidiyor.  
Lassa gaat naar de viswinkel. 
Lassa çok küçük bir bal∑k al∑yor. 
Lassa koopt een heel klein visje. 
Para zaten gitti mi?  Tav§an soruyor.   
Is het geld al op? vraagt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa peynir dükkan∑na gidiyor. 
Lassa gaat naar de kaaswinkel. 
Ne büyük bir peynir parças∑.  
Wat een groot stuk kaas. 
Çanta a]∑rla§∑yor.  
De tas wordt steeds zwaarder. 
Art∑k her §eye sahibiz? Tav§an soruyor.   
Hebben we nu alles? vraagt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa eczaneye gidiyor. 
Lassa gaat naar de drogist.  
Lassa ali§veri§ listesini gösterior.  
Lassa laat het boodschappenbriefje zien. 
Burada daha fazla sat∑n alacak m∑y∑z? Tav§an soruyor.   
Gaan we hier nog meer kopen? vraagt Konijn. 
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Hay∑r!  
Nee! 
Lassa markete gidiyor.   
Lassa gaat naar de supermarkt. 
Lassa f∑st∑k ezmesi ar∑yor.  
Lassa zoekt de pindakaas. 
Dükkan∑n ba§ka bir turunu istiyorum! Tav§an diyor.   
Ik wil nog een rondje door de winkel! zegt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa daha fazla al∑§veri§ yapmak istiyor.  
Lassa wil nog meer boodschappen doen. 
Yaz∑k, §ekerci dükkân∑ kapal∑!  
Wat jammer, de snoepwinkel is dicht! 
Burada bekleyecek miyiz? Tav§an soruyor.   
Blijven we hier wachten? vraagt Konijn. 

Hay∑r!  
Nee! 
Lassa eve gidiyor.  
Lassa gaat naar huis. 
Yiyecekler masan∑n üstünde.  
De boodschappen staan op tafel. 
Herkese lezzetli yemek!   
Eet smakelijk allemaal!
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