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Un giorno, Coniglio stava costeggiando la riva
del fiume.

• • •

En dag gikk Kanin langs elvebredden.
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Anche Ippopotamo era lì, passeggiava e
mangiava un po’ di buona erbetta verde.

• • •

Flodhest var der også. Hun gikk en tur og
spiste litt fint grønt gress.
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Ippopotamo non vide che Coniglio era lì e per
sbaglio gli pestò la zampa. Coniglio cominciò a
urlare. “Ehi tu, Ippopotamo! non vedi che mi
stai schiacciando la zampa?”

• • •

Flodhest så seg ikke for, så hun var uheldig og
tråkket på foten til Kanin. Kanin skrek og
begynte å rope til Flodhest: “Hei, Flodhest! Ser
du ikke at du tråkker på foten min?”
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Coniglio era felice che il pelo di Ippopotamo si
fosse bruciato. Da quel giorno, per paura del
fuoco, gli ippopotami non si allontanano mai
dall’acqua.

• • •

Kanin var glad for at håret til Flodhest brant.
Og den dag i dag, av frykt for ilden, går ikke
flodhesten langt fra vannet.
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Ippopotamo si scusò con Coniglio. “Mi
dispiace, non ti ho visto. Per favore,
perdonami!” Ma coniglio non voleva sentir
ragioni e urlò a Ippopotamo “Lo hai fatto
apposta! Un giorno vedrai! La pagherai!”

• • •

Flodhest ba om unnskyldning til Kanin: “Jeg er
lei meg, vennen min, jeg så deg ikke. Vær så
snill å tilgi meg!” Men Kanin ville ikke høre, og
han ropte til Flodhest: “Du gjorde det med
vilje! En dag kommer du til å få se! Dette
kommer til å straffe seg!”
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Ippopotamo cominciò a piangere e corse in
acqua. Il suo pelo si era bruciato tutto con il
fuoco. Ippopotamo continuò a piangere “Il mio
pelo si è bruciato col fuoco! Il mio pelo è
sparito! Il mio bellissimo pelo!”

• • •

Flodhest begynte å gråte og løp mot vannet.
Alt håret hennes brant opp i ilden. Flodhest
gråt: “Håret mitt har brent opp i ilden! Du
brente alt håret mitt! Håret mitt er borte! Det
vakre, vakre håret mitt!”
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Coniglio andò a cercare Fuoco e disse “Vai a
bruciare Ippopotamo quando esce dall’acqua
per mangiare l’erba. Mi ha schiacciato il
piede!” Fuoco rispose: “Non c’è problema
Coniglio, mio amico. Farò quello che mi hai
chiesto.”

• • •

Da dro Kanin for å finne Ild, og han sa: “Dra og
brenn Flodhest når hun kommer ut av vannet
for å spise gress. Hun tråkket på meg!” Ild
svarte: “Ikke noe problem, Kanin, vennen min.
Jeg skal gjøre akkurat det du ba meg om.”
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Più tardi, Ippopotamo stava mangiando l’erba
lontano dal fiume quando: “Whoosh!” Fuoco
esplose in mille fiamme. Le fiamme
incominciarono a bruciare il pelo di
Ippopotamo.

• • •

Senere spiste Flodhest gress langt fra
elvebredden da det plutselig sa “svisj!” Ild ble
til flammer. Flammene begynte å brenne håret
til Flodhest.
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