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Khủng long nhỏ Corythosaurus* (co-ri-thơ-so-rơt) tên là Ni-lo.  
Cậu thật may mắn vì có bố mẹ là những người tuyệt vời. 
Bố cậu là chuyên gia chế tạo đồ chơi, vì vậy cậu có rất nhiều đồ 
chơi đẹp, nhưng cậu không muốn chia sẻ với ai cả. 

*Corythosaurus  
là khủng long ăn thực vật, có mào trên đỉnh đầu.
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Mẹ cậu là đầu bếp, làm bánh rất ngon, 
nên cậu thường có nhiều bánh,  
nhưng cậu không muốn chia sẻ với ai cả.

Ni-lo có quả bóng màu tuyệt đẹp.

Cậu tung lên,
đập xuống,

đá qua,

Thật vui hết sảy!

chuyền lại…
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Ni-lo có ván trượt mới. Cậu trượt lên, trượt xuống. 
Thật vui hết sảy!

Ni-lo có rất nhiều sách truyện. 

có lúc lại được bố ôm vào lòng đọc cho nghe nữa chứ.
Ni-lo có rất nhiều  

đồ chơi nhưng cậu không bao giờ 
muốn chia sẻ với ai cả. 

Cậu ngồi đọc,
nằm đọc,
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Hôm nay là sinh nhật Ni-lo. 
“Chúc mừng sinh nhật con yêu.  
Bố tặng con sợi dây thần kỳ này!”, bố nói. 

“Chúc mừng sinh nhật con yêu.  
Mẹ tặng con túi bánh đặc biệt này!”, mẹ nói.

8 9



“Con cảm ơn bố mẹ!  
Giờ con ra ngoài chơi nhé!” 
Ni-lo đã có một sợi dây thần kỳ 
và những chiếc bánh đặc biệt 
nhưng cậu vẫn cảm thấy không 
hài lòng tẹo nào. 
“Mình không hiểu sao lại là sợi 
dây thần kỳ. Còn bánh thì ngày 
nào mình chẳng có.” 
Vừa lẩm nhẩm, cậu vừa chất  
đồ chơi lên xe kéo đi. 

Bố mẹ vẫy vẫy tay vui vẻ: 
“Con đi chơi vui nhé!”,  
bố vừa cười, vừa nói. 
“Con ăn bánh ngon nhé!”,  
mẹ âu yếm nhìn theo. 
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Ngoài sân chơi có ba bạn khủng long 
nhỏ đang vui đùa. Nhưng Ni-lo  
không muốn chơi cùng các bạn.  
Cậu mang dây ra chơi. 

Cậu kéo qua, kéo lại... 
“Chẳng có gì vui cả!”

Cậu quấn dây vào người.
“Chẳng có gì thú vị!”

Cậu buộc một vòng dây. 
“Chẳng có gì khó cả!” 

Cuối cùng, cậu quấn 
dây vào tay, vào chân. 

Nhưng sợi dây  
rối tung cả lên. 
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Cậu bực bội gỡ dây ra, quẳng đi. 

Một bạn khủng long nhỏ chạy lại hỏi:  
“Nếu cậu không chơi dây nữa,  
cho chúng tớ mượn được không?” 
Sau một chút suy nghĩ, Ni-lo đưa dây 
cho bạn. 
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