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Гноми порадились і зібрали
команду з ворон та горобців. Вся
зграя вилетіла шукати зниклих та
тих, кому ще могла бути потрібна
допомога.
Насправді не всім вдалося: зайча
все ще не знало, де його тато, а
вивірка всіх розпитувала, чи хто
бачив її найстарше дитинча, що
перед негодою побігло за
жолудями.
Під час буревію лісові звірі та
гноми
разом
рятувалися,
допомагали одне одному і майже
всім вдалося втекти від пожежі.

Тепер звірятка тулилися один до
одного. Вони непокоїлися, що
втратили домівки, що мають сидіти
у незнайомій частині лісу.
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Буревій,
що
розійшовся
у
Великому Лісі, створив пожежу.
Добре, що пройшов дощ і загасив
вогонь, поки він не поширився по
всьому лісі.
Вдома у гномиків Тимкунів велика
біда!

Було важко повірити, що пожежа
вщухла, що колись вони зможуть
вернутися у знайомі місця. вони не
знали, що там знайдуть: чи ще
ростимуть ягоди у лузі, чи
одужають обгорілі дерева, чи
знайдеться зайчиків тато і синок
вивірки. Зітхали, гадаючи, як було
б, якби згорів увесь ліс?
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Переклад: Еміл В.
Однак, було сумно бачити
спалений луг, почорнілі дерева,
знищені домівки звірят та гномів.
Великий Ліс встояв.

Ось!
Гном повільно заліз на корч, щоб
усім було краще видно і чути, й
почав казати.
Він почав з того, що прадіди
Тимкуни пам’ятають часи, коли
Великий Ліс був лише малим
молодим ліском.
Мудрий розповів, як важко було
оберігати зростаючі дерева від
косуль та зайців. Так, від цих милих
звіряток, що намагалися погризти
всі молоді дерева.

Старий Тимкун Мудрий все те чув і
сушив голову, як допомогти.
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Біда у
Великому Лісі
Моніка С.К. Емілія В.
Розповів, як Ліс витримав повінь,
коли навесні розлилася їх річечка,
а за нею – посуху, коли все ледь не
засохло. І ця пожежа не була
першою у Лісі.
Однак
завжди
негаразди
миналися. А лісові звірята і гноми й
надалі піклувалися про Великий
Ліс: садили дерева, доглядали
молодняк, допомагали малим
звіряткам пережити довгі зими.

„Важко лишитися без домівки та
ще важче лишитися без рідних", сказавши
це,
гном
сумно
подивився на зайча та похилену з
горя вивірку.
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Та тут до них долинули
схвильовані голоси ворон та
горобців – вони повідомили, що в
іншій частині лісу знайшли
вивірчиного
малого
та
зайчикового татка. Вони також
привели заблукалого їжачка, якого
одразу ж прийняла їжакова сім’я.
Звірята голосно і радо зустріли
команду рятівників та всіх
знайдених, а тоді нарешті
заспокоїлись та підготувалися до
ночівлі.
Заснули, думаючи про важливу
роботу, яка на них чекає. Вони
допоможуть Великому Лісові
відновитися і знову побудують у
ньому свої затишні домівки.

