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 “Cô bé Bọ Rùa đã sẵn sàng đi chơi!” 
Lulu reo lên sung sướng. Cô bé đã phải đợi lâu lắm rồi để 
được đến sân chơi yêu thích của mình - một sân chơi có 

 cầu trượt uốn lượn vòng vèo và 

 những quả bóng khủng long béo mập. 
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 Cô bé Bọ Rùa phải nhảy qua những vết 
nứt lớn như cả một hẻm núi trên vỉa hè. 

Vừa trông thấy cô Robbin xách túi đi siêu thị về, 

 Cô bé Bọ Rùa liền phóng  
như bay đến giúp cô ngay lập tức. 

 Ái chà, cái túi nặng như một  
tảng đá, nhưng đâu có hề chi với  

Cô bé Bọ Rùa. 

Mẹ cầm xợi xích cổ của Bingo, vui vẻ nói: 
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
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 Cô bé Bọ Rùa đếm được rất nhiều số. Cô đếm từ 
thùng thư này, đến thùng thư kia, từ thùng thư này, đến thùng 
thư kia… Chà có vô số thùng thư. 

 Còn Bingo khịt khịt mũi ngửi khắp mọi thứ. 
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 Khi mẹ và Lulu ra tới sân chơi, tụi trẻ đã chơi đầy ở đó. 
Trong khi Bingo tìm một nơi cho mình dưới gầm ghế, thì Lulu 
ngó quanh tìm “đồng bọn” chơi cùng. 
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 Cô bé nhìn thấy Sam - cậu bạn cùng lớp học nhạc. 
Cậu bé đang chơi trong thùng cát. 

 “Hây, Sam!”
 “Chào Lulu,” Sam đáp lại. “Cậu muốn chơi 
cùng mình không?” 

 “Thế cậu muốn chơi trò gì?” Lulu hỏi. 

8



 “Dĩ nhiên là đào cát!”
 Nhưng Lulu không thích trò đào bới tẹo nào. 
Cô bé cực kỳ ghét những hạt cát li ti chui vào giày 
của mình. 
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“Trò đu khỉ này thế nào?”
Trong chớp mắt, Lulu đã treo người lộn ngược lên chiếc xà. 

“Đây là trò tuyệt nhất thế gian!” Lulu hét lên khoái chí. 

“Không, tớ không thích trò này!”, Sam lạnh lùng nói. 
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