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Téann Alex ag Lorg Éadaí 

 

 

 

 

 

 

Tá ceathair uirlisí leis an scéal seo: téip, práta té, ór, agus uirlis mistéire – pláta mór. 

Tá duine ann. Is bean í. Alex is ainm di. Tá sí ard agus tá gruaig dorcha aici. Tá sí tanaí. 

Tá sí ina cónaí i mBéal Feirste.  

Inniu tá Alex ag lorg éadaí nua. Siúlann sí go dtí an siopa. Siúlann sí le cúig nóiméad go 

dtí an siopa. Nuair a siúlann sí go dtí an siopa, tá fadhb aici! Tá cara ag Alex. Emily is ainm don 

cara Alex. Tá Emily ann. Tá Emily ag labhairt le Alex. Labhraíonn Emily níos mó. Tá feargach 

ar Alex. An féidir léi uirlis a úsáid? Sea! Is féidir léi an téip a úsáid. Cuireann Alex an téip ar 

Emily. Siúlann Alex níos mó. Tá brón ar Emily. 

Tá Alex ag an siopa TK Maxx. Tá sí ag lorg gúna glas, oráiste, agus bán. Nuair atá sí ag 

TK Maxx, tá fadhb aici! Tá ocras ar Alex.  An féidir léi uirlis a úsáid anois? Sea! Is féidir léi an 

práta té a úsáid. Itheann Alex an práta té. Tá sé an-té! Anois tá sé a trí a chlog. Tá fiche 

daoine ag TK Maxx. 

Feiceann sí an gúna glas, oráiste, agus bán. Is an praghas gúna fiche puint. Tógann sí 

an gúna agus ceannaíonn sí an gúna. Ach anois tá fadhb aici. Níl airgead aici! An féidir léi uirlis 
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a úsáid? Sea! Is féidir léi an ór a úsáid. Ceannaíonn sí an gúna leis an ór. Tugann sí an ór do TK 

Max.  

Filleann sí go dtí an teach. Siúlann sí. Ach anois tá fadhb aici! Tá sé ag cur báistí! An 

féidir léi uirlis a úsáid leis an báisteach? Sea! Is féidir léi an uirlis mistéire a úsáid. Is an uirlis 

mistéire…pláta mór! Cuireann Alex an pláta mór uirthi. Siúlann sí go dtí a teach agus tá áthas 

uirthi. 
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