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有一天，兔子在河边散步。
• • •

Ein dag gjekk Kanin langs elvebreidda.
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河马也在那儿，一边闲逛，一边找些美味的野草来
吃。

• • •

Flodhest var der òg. Ho gjekk ein tur og åt litt
fint grønt gras.
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河马没有看见兔子，她不小心踩到了兔子的脚。兔
子尖叫了一声，朝着河马大喊：“该死的河马！没
看到你踩到我的脚了吗？”

• • •

Flodhest såg seg ikkje for, så ho var uheldig og
trakka på foten til Kanin. Kanin skreik og byrja
å ropa til Flodhest: “Hei, Flodhest! Ser du ikkje
at du trakkar på foten min?”
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兔子终于报了仇，他高兴坏了；直到现在，河马也
不敢离河岸太远，因为她害怕又要被火烧。

• • •

Kanin var glad for at håret til Flodhest brann.
Og den dag i dag, av frykt for elden, går ikkje
flodhesten langt frå vatnet.
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河马赶紧给兔子道歉：“真不好意思，我的朋友！
我没看见你！请原谅我！”兔子哪里会听河马的解
释，他气极了，朝着河马大吼：“你肯定是故意
的！总有一天你会受到惩罚！”

• • •

Flodhest bad om unnskyldning til Kanin: “Eg er
lei meg, venen min, eg såg deg ikkje. Ver så
snill å tilgje meg!” Men Kanin ville ikkje høyra,
og han ropte til Flodhest: “Du gjorde det med
vilje! Ein dag kjem du til å få sjå! Dette kjem til
å straffa seg!”
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河马尖叫着，赶紧跑向河边，但是她的毛发已经全
部烧毁了。河马伤心地说：“我的毛都被火烧掉
了！你烧了我的毛！它们全都不见了！我美丽的
毛！”

• • •

Flodhest byrja å gråta og sprang mot vatnet.
Alt håret hennar brann opp i elden. Flodhest
gret: “Håret mitt har brunne opp i elden! Du
brann alt håret mitt! Håret mitt er borte! Det
vene, vakre håret mitt!”
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兔子找到了火，他对火说：“趁河马从水里出来吃
草的时候，朝她放一把火。她竟敢踩我的脚。”火
回答说：“没问题，我的朋友！我这就按你说的
做。”

• • •

Då drog Kanin for å finna Eld, og han sa: “Dra
og brenn Flodhest når ho kjem ut av vatnet for
å eta gras. Ho trakka på meg!” Eld svara: “Ikkje
noko problem, Kanin, venen min. Eg skal gjera
akkurat det du bad meg om.”
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过了一会儿，河马正在离河岸很远的地方吃草。呼
的一声，火突然烧起来了，烧到了河马的身上。

• • •

Seinare åt Flodhest gras langt frå elvebreidda
då det plutseleg sa “svisj!” Eld vart til flammar.
Flammane byrja å brenna håret til Flodhest.

7


