Съдържание
Бухалчето Бухи се учи да лети ............ 4
Доброто мече ............................................. 12

Издателство „Фют“

Приказки

Ревът на лъвчето ..................................... 22

Мечо, Лъвчо,
Прасчо, Бухи

Приключенията на Прасчо .................. 30

и други малки животни

Немирните зайчета ................................. 38

5 Minute Tales • Animal Stories
Copyright © 2017 Igloo Books Ltd
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, or mechanical,
including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Illustrated by Ela Jarzabek
Written by Melanie Joyce
Cover designed by Alexander Alexandrou
Interiors designed by Kerri-Ann Hulme
Edited by Natalia Boileau
Приказки за Мечо, Лъвчо, Прасчо, Бухи и други малки животни
© Издателство „Фют“, 2019
Текст Мелани Джойс
Илюстрации Ела Джарзабек
Превод Екатерина Иванова
Тази книга е предмет на авторско и търговско право на издателя. Използването на текста и оформлението
без съгласието на издателя е забранено. Продаването, препродаването, заемането, наемането и пускането
в обращение по друг начин, освен по начин, определен от издателя и закона, е забранено.

ISBN 978-619-199-387-1
Отпечатано в Китай

за

Бухалчето Бухи се учи да лети

Накрая дойде ред на Бухи, но крачетата му
се разтрепериха, а перцата му настръхнаха.

Малките бухалчета пораснаха.
Дойде време да се научат да летят.

Àç ùå ëåòÿ
ïî-êúñíî.
Ñåãà íå èñêàì!

Çàïî÷âàéòå!
– подкани ги мама
една вечер.

– изписука
изплашено той.

Едно от бухалчетата
се засили, размаха крила
и излетя от гнездото.

Ñòðàõ ëè
òå å?
– изкиска се един
от братята му.

Õàéäå, ìúíè÷å!

– извика
присмехулно
другият му
брат.

Äàéòå ïúò!
È àç ùå ëåòÿ!
– извика второто бухалче
и също полетя.
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Бухи запляска с крила.

Òî÷íî òàêà!
Õàéäå, ëåòè ñëåä ìåí!
– окуражи го
майка му и полетя
към гората.

Ãëåäàé êàêâî
ïðàâèì íèå!
Íå å òðóäíî!
– извика едното му братче.

бухалчета се пл
е
т
ъзн
Две
и се
пре
вър
тя

аха

Бухи се опита да полети, но се олюля.
Клонът се к латеше, а земята беше
ужасно далече, много д
а лече
до

лу.
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Âèäÿ ëè?
Ìíîãî å ëåñíî!
– извика другото
му братче.
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Доброто мече
Мечо се готвеше за зимата. Той събра
големи купчини сухи листа и мек мъх, за да си
направи уютно легло в своята мечешка пещера.

À ñåãà òðÿáâà äà ñè ñúáåðà
ìíîãî õðàíà. Àêî ñúì ãëàäåí,
êîðåì÷åòî ìè ùå êúðêîðè
è íÿìà äà ìîãà äà ñïÿ...
– каза си Мечо.
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Мечето тръгна из гората. До стария дъб катеричката
си бърбореше нещо и – аха, аха – да заплаче.

Мечо заби нос в земята и започна да души, да души,
да души. Най-сетне надуши миризма на жълъди и започна
да дълбае. Дълба, дълба, дълба, намери жълъдите.

Êàêâî å ñòàíàëî?
Çàùî ñè òîëêîâà
ðàçòðåâîæåíà?
– попита Мечо.

Çàùîòî ñúáðàõ æúëúäè
çà çèìàòà, çàðîâèõ ãè,
çà äà ãè ñêðèÿ, à ñåãà
íå ïîìíÿ êúäå ñà!
– завика катеричката.

Åòî ãè òâîèòå
æúëúäè!
– засмя се Мечо.

Катеричката благодари на доброто мече, грабна
жълъдите и радостно хукна към хралупата си.
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Ревът на лъвчето
Лъвчо току-що беше разбрал, че може да реве,
и много се зарадва.

Äîêàòî ìàìà è òàòå ñïÿò,
àç ùå èäà äà ñå óïðàæíÿâàì.
Êàòî ñå âúðíà, ùå èì
ïîêàæà, ÷å ìîãà äà ðåâà
íàé-ñèëíî è íàé-ñòðàøíî
îò âñè÷êè ëúâîâå!
– реши Лъвчо и тръгна
през саваната.
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Той се промъкваше през високата трева и търсеше
спокойно местенце, за да упражнява лъвския си рев.

Åòî òóê íÿìà íèêîãî. Ìîãà
äà ðåâà êîëêîòî ñè èñêàì.
Çàïî÷âàì. ÐÐÐÐ-Ð-Ð!
– изрева той.
Но Лъвчо не беше забелязал,
че наблизо пасат жирафи.
Когато чуха лъвския рев, те така
се уплашиха, че препуснаха в луд бяг.
Чак земята затрепери.
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Лъвчето излезе от високата трева и се огледа
учудено, но уплашените жирафи вече ги нямаше.
Само в далечината се виждаше облак прах.
Лъвчо затопурка по-нататък и спря на сянка
до мястото за водопой.

!
Ð
Ð
Ð
ÐÐÐ
ÐÐÐÐ-Ð-Ð!
– продължи
да реве той.

Лъвчо не разбираше защо
е цялата тази врява.

ÓÀÀÀÀÀ-À
-À!

– запищяха
уплашено
маймунките.

Те заскачаха
по клоните
и засипаха слоновете
с бананови кори.
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Слоновете така се уплашиха,
че запръскаха вода с хоботите си и
намокриха маймунките от глава до пети.

Òóê å ìíîãî øóìíî.
Íå ìîãà äà ñå óïðàæíÿâàì.
Ùå îòèäà íàäîëó
ïî ðåêàòà!
– реши той.
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