
Cảm ơn Asa Pettersson vì đã luôn khuyến khích, 
cổ vũ và đóng góp để bộ sách được ra đời.

Cảm ơn Robert Saxton 
đã góp ý phần lời cho truyện!



Sói nhỏ sống trong
một ngôi nhà tít tận
trên cây cao. Vào một
ngày đẹp trời, sói nhỏ
mời các bạn đến chơi.

Đó là một ngày đặc biệt vì
các bạn có thể ở lại nhà sói
nhỏ qua đêm.
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Mèo mun đến đầu tiên với chú gấu bông
yêu thích của mình. Chim nhỏ bay đến
ngay sau đó, không quên mang theo
một bộ đồ sạch sẽ.
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Rồi những chú khỉ đến với bánh quy và chuối
thơm phức trên tay. Cuối cùng là heo con
duyên dáng trên đôi giày cao gót.
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Những trò chơi vui nhộn bắt đầu
khi cả bọn nhảy nhót và ném bóng.
Chúng nhảy bình bịch trên ghế và
trèo lên cả tường.
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Chúng cười đùa và la hét –
vui ơi là vui! Đột nhiên, đèn điện tắt,
trời tối om, cuộc chơi dừng lại
giữa chừng.
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Trong bóng tối, sói nhỏ đáng thương vô cùng sợ hãi.
Cậu có một nỗi sợ rất lớn mà cậu chưa bao giờ
chia sẻ với ai.
Cậu đã cố quên đi và hi vọng nỗi sợ ấy sẽ mau qua.
Nhưng dường như mọi thứ lại không đơn giản thế.
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Những chú cú con giật mình
khi nghe thấy tiếng la lớn:
“Bật điện lên!”. Khi sói nhỏ

hét lên cũng là lúc bí mật của
cậu bị lộ: Sói nhỏ sợ bóng tối.
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Các bạn đều cười ầm lên khiến sói nhỏ cảm thấy
buồn bã vô cùng. Rồi các bạn cùng hùa vào trêu
khiến cậu rất bực tức.
“Sói nhỏ à, cậu lớn thế mà nhát gan thật đấy!
Bọn mình ấy à, ai cũng thích bóng tối cả.”
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