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“Who let that goat
out?” Ramesh, the
coconut seller shouted.

Rocky had done it
AGAIN!

“இந்த ஆட்டை 
யாருப்ா வெளிழய 
ெிடடைது?” என்று 
இளநீர் ெிற்கும் ரழேஷ் 
்த்தகினார். 

ஆம், மீண்டும் ராக்கி 
ெம்்ில் 
ோடடிகவ்ாணடைது!



“Rocky! Get down from there,”
Rose yelled.

“Baaaaaa! Silly humans,”
Rocky bleated.

How could they expect him to
jump down from the roof of a
church? He wasn’t supergoat!

“ராக்கி! அங்்கிருநது கீழே 
இறங்கு” என்று ்த்தகினாள் 

ழராஸ்.

“ம்ழே… முடடைாள் ேனி்தர்்ள்!” 
என்று ராக்கி ்த்தகியது.

்ின்ழன, இத்த்ன உயரோன 
ழ்தொலயக கூ்ரயிலிருநது 

ராக்கியால் எப்டிக கீழே 
கு்தகிக்முடியும்! ராக்கி என்ன 

சூப்ர் ஆடைா?



“How did he get up
there?” asked Appa.

“He was trying to eat
that hen,” Rose said.

“ராக்கி எப்டி அங்ழ் 
ழ்ானது?” என்று ழ்டடைார் 
ழராஸின் அப்ா.

“அது அந்தக ழ்ாேி்ய 
சாப்ிடை முயற்சசி 
வசய்துவ்ாணடிருந்தது” 
என்றாள் ழராஸ்.



“Rooster, not hen,” Amma
corrected her.

“But that’s not even a real
rooster,” said Appa.

“அது ழ்ாேி இல்்ல, ழசெல்!” 
என்று ்தகிருத்தகினார் அம்ோ.

“ஆனால், அது உண்ேயான 
ழசெல் கூடை இல்்ல” என்றார் 

அப்ா.



“Can we just get Rocky down,
please?” Rose begged.

“I have an idea!” said Jaya, the
banana-leaf seller.

“மு்தலில் ராக்கி்ய 
எப்டியாெது கீழே 

வ்ாணடுெரப ்ார்க்லாோ? 
பளீஸ்!” என்று வ்ஞசசினாள் 

ழராஸ். 

“எனககு ஒரு ழயாச்ன!” 
என்றார் ொ்ே இ்ல 

ெிற்கும் வெயா.



BUT Rocky wanted to
eat the banana leaves.

“I have a better idea!”
said Mani, the
shopkeeper.

ஆனால், ராக்கி ொ்ே 
இ்ல்்ளத ்தகின்னப 
்ார்த்தது.

“என்னிடைம் இன்வனாரு 
நல்ல ழயாச்ன 
இருக்கிறது” என்றார் 
்்டைக்ாரர் ேணி.



BUT Rocky wanted to
eat the boxes.

“I have a better idea,”
said Peter, the
carpenter.

ஆனால், ராக்கி 
வ்டடி்்ளயும் 
்தகின்னப ்ார்த்தது. 

“என்னிடைம் இன்வனாரு 
நல்ல ழயாச்ன 
இருக்கிறது” என்றார் 
்தசசர் பீடடைர்.



“BE CAREFUL, ROCKY!”
shouted Rose.

“்ார்தது ்ெனோ் ொ, 
ராக்கி!” என்று ்த்தகினாள் 
ழராஸ்.



WHOOSH!

Rocky slid down the ramp.

வசாய்ங்ங்!

ராக்கி சறுக்கிய்டிழய 
கீழே இறங்்கியது.



“Don’t try to eat that rooster 
again!” Rose giggled.

But what did Amma, Appa, the 
coconut seller, the banana-leaf 
seller, the shopkeeper and the 
carpenter say?

“ராக்கி, ்தகிரும்்வும் 
அந்த ழசெ்ல சாப்ிடை 
முயற்சசிக்ாழ்த!” என்று 
சசிரித்தாள் ழராஸ். 

ஆனால், அெளு்டைய அம்ோ, 
அப்ா, இளநீர் ெிற்்ெர், ொ்ே 
இ்ல ெிற்்ெர், ்்டைக்ாரர், 
்தசசர் எல்ழலாரும் வசான்ன 
ஒழர ெிஷயம் என்ன வ்தரியுோ?



“Don’t let Rocky out again!”

“ழராஸ், ்தகிரும்்வும் ராக்கி்ய இப்டி 
வெளிழய ெிடைாழ்த!”

How would you have brought Rocky down without using a ladder?

ஏணி்ய ்யன்்டுத்தாேல் எவொறு ராக்கி்ய நீங்்ள் கீழே 

ெர்ெத்தகிருபபீர்்ள்?
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