Ali and the magic carpet
One very hot day Ali finds a carpet in his uncle’s shop.
“What’s this?”
Suddenly the carpet jumps! It moves and flies off into the air.
“Hey! What’s happening?”
A loud booming voice comes from the carpet.
“Welcome, O master. I am a magic carpet.”
First they fly high up into the sky and then they land in a jungle. It is hot and wet and it’s raining.
Then they fly to the desert. It is very, very hot and dry.
“It is very, very hot today!”
After that they fly to the South Pole. There is lots of ice and snow. It’s freezing.
“Brrr!”
“Where are we now? I can’t see!”
“In the mountains. Can you see me?”
“It’s very foggy.”
Then they fly to a forest. It’s very windy there.
“Oh, it’s windy in the forest!”
Then they fly to an island in the sea. There is thunder and lightning.
“Aaagh! Let’s go home!”
“What a storm!”
Finally they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off.
“Wow! What an adventure!”
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علی و قالیچه سحرآمیز

در یک روز گرم علی قالیچه ای را در مغازه دایی اش پیدا کرد..
گفت :این چیه؟
یکهوو قالی شروع به پرید و تو آسمون شروع به پرواز کردن.
علی گفت ”:هیییی ،این چیه؟؟
یک صدا بم از قالیچه اومد بیرون اومد.
گفت :سالم عالیجناب من قالیچه سحرآمیز هستم.
بعدش ،اول رفتن به عرش آسمانها و بعدش هم جنگل ،هوا گرم و مرطوب و بارانی بود.
بعد از آنجا پرواز کردن به بیابان ،هوای اونجا داغ و خشک بود خیلی خشک.
مارمولک گفت :امروز هوا خیلی خیلی گرمه.
بعد از آنجا پرواز کردن و رفتن قطب جنوب .اونجا همش برف و یخ بود .خیلی سرد بود.
بعدش علی با شیر در کوهی حرف زد و گفت :ما االن کجاییم ،من نمیتونم ببینم.
شیر گفت ما روی کوها هستیم ،میتونی منو ببینی.
علی گفت :خیلی هوا مه آلوده.
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بعدش آنها در جنگل پرواز کردن ،خیلی باد بود تو جنگل.
علی گفت :اوه چه بادی تو جنگل میاد.
بعدش اونها به جزیزه ای در دریا رفتن و و اونجا هوار طوفانی بود و هرزگاهی رعدوبرق میزد.
اوه بیا بریم خونه ،چه طوفانی.
سرآنجام اونها پرواز کردن بسمت خونه .قالیچه رفت بسمت مغازه و علی پیاده شد و گفت عجب ماجراجویی بو
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