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 قصة مغامرات فى أعماق البحار                           

وصل إلى قاع البحر فوجد نفسه فى عالم غريب عجيب وجد نفسه فى حديقة عجيبة الشكل بديعة األلوان ..فيها ما  -1  

أو أحمر  ضر وبعضها أصفريشبه األشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة جميلة مختلفة األشكال بعضها أخ

 وبرتقالى.
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