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Francesco the Lion is different. He is the
only one who blushes when someone
speaks to him. Francesco is the only lion
who likes to belly dance. And when he
sees pizza, Francesco is the only one
who thinks, “Yummy.”
He is also the only one who daydreams.
And certainly the only lion who dreams,
“If only I won a trip to Hawaii. Then I
could enjoy chocolate cake on the beach.
That would be sooooo nice. And
yummy.”
He dreams and dreams. Francesco
doesn’t notice at all that his beloved
scarf has wrapped itself around his paws.
He stumbles and falls down.

Лев Франческо не такий як всі. Він
єдиний червоніє, коли до нього
звертаються. Франческо – єдиний лев,
який любить танцювати танець
живота. А коли Франчеcко бачить
піццу, то він єдиний, хто думає
«смачно».
Він також єдиний, хто мріє. І взагалі,
він єдиний лев, який мріє: «Якби я
виграв путівку на Гаваї, тоді я на
пляжі з насолодою їв би шоколадний
торт. Це було б тааак гарно. І смачно.»
Він мріє та мріє. Франческо навіть не
помічає, що його улюблений шарф
обвиває його лапи. Він спотикається і
падає.
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When he looks up, everyone is laughing
at him. Francesco feels completely
alone. Only one lioness, Annabelle, looks
at him kindly. She trots over to
Francesco and helps him up. Francesco
thinks, “Oh, what enchanting eyes she
has! Such lovely fur and a very cute
nose! Annabelle is so nice and helpful.
Wow! She is fantastic. Someone really
special. I would love to be with her.”

Коли він підводить очі, всі з нього
сміються. Франческо почуває себе
зовсім самотнім. Лише львиця
Аннабелла жалібно дивиться на нього.
Вона підходить до Франческо і
допомогає йому піднятися. Франческо
думає: «Які ж в неї гарні очі! І таке
красиве хутро, і носик такий
гарнесенький! Крім того, Аннабелла
така приємна і завжди допомогає.
Так! Вона просто фантастична. Вона в
дійсності особлива. Я тааак би хотів з
нею товаришувати.»
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Francesco dreams, “If only I won a trip
for two to Hawaii. Then I could enjoy
chocolate cake on the beach with
Annabelle. That would be sooooo nice.
And yummy.”
He dreams and dreams. Francesco
doesn’t notice at all that his beloved
scarf has wrapped itself around his paws.
He stumbles and falls down.
Suddenly he realizes, “Annabelle is
gone!” Francesco begins to cry.

Франческо мріє: «Якби я виграв
путівку на Гаваї на двох, тоді я з
Аннабеллою на пляжі з насолодою їв
би шоколадний торт. Це було б тааак
гарно. І смачно.»
Він мріє та мріє. Франческо навіть не
помічає, що його улюблений шарф
обвиває його лапи. Він спотикається і
падає.
Раптом він зауважує: «Аннабелли
немає!» Франческо починає плакати.
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Francesco doesn’t know what he should
do. He is upset and doesn’t know where
Annabelle went. He searches under
every rock and behind every bush and
every tree. But he can’t find Annabelle.
Francesco retires to his sleeping den.
Then his friend Dolly comes to comfort
him with chocolate cake and pizza.
Dolly says, “Annabelle probably went to
the waterhole.”

Франческо не знає, що йому робити.
Він у розпачі, не знає, куди поділася
Аннабелла. Він шукає під кожним
каменем, за кожним кущем та за
кожним деревом. Але Аннабелли нігде
немає. Франческо усамітнився у
своєму лігвищі. Тут до нього прийшов
його товариш Доллі, щоб втішити його
шоколадним тортом і піццою.
Доллі каже: «Напевно Аннабелла
пішла до водопою.»
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Francesco plucks up his courage and
decides to go to the waterhole. Dolly
promises, “I’ll watch everything from the
tree next to the waterhole.” “Good. And I
can take the chocolate cake with me as a
gift,” Francesco says and wraps it up.
The two head out together. They keep
their eyes out for Annabelle. Then
Francesco spots Annabelle. He jumps for
joy. Dolly climbs up the tree. Francesco
dreams, “If only I won a trip for two to
Hawaii. Then I could enjoy chocolate
cake on the beach with Annabelle.
That would be sooooo nice. And
yummy.”
He dreams and dreams. Francesco
doesn’t notice at all that his beloved
scarf has wrapped itself around his paws.
He stumbles and falls down.

У Франческо знову з΄явилась
надія.Тому він вирішує піти до
водопою. Доллі обіцяє йому: «Поблизу
водопою я з дерева за всім
слідкуватимему.»
«Гаразд. А шоколадний торт я візьму з
собою, як подарунок», каже
Франческо і тут же запаковує торт.
Обидва відправляються в дорогу.
Знову і знову вони шукають очима
Аннабеллу. Ось Франческо побачив
Аннабеллу. З радості він аж
підстрибує. Доллі вилазить на дерево.
Франческо мріє: «Якби я виграв
путівку на Гаваї на двох, тоді я з
Аннабеллою на пляжі з насолодою їв
би шоколадний торт. Це було б тааак
гарно. І смачно.»
Він мріє та мріє. Франческо навіть не
помічає, що його улюблений шарф
обвиває його лапи. Він спотикається і
падає.
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Francesco lies on the ground. Then he
sees Kowo. “What does he want? Showoff!” thinks Francesco. “He always thinks
he is the strongest and could defeat a
huge herd of elephants all on his own.
When did he become the leader?”
Kowo is combing his black mane. Black
manes are totally in right now.
Francesco thinks, “If only I had a black
mane too.” Then Kowo tosses the comb
away and shouts, “Annabelle!”

Франческо лежить на землі. Тут він
помічає Ково. «Що йому тут треба?
Хвалько такий!», думає Франческо.
«Завше він думає, що сильніший за
всіх і що сам зможе подолати великий
табун слонів. Чому тільки він став
ватагом?»
Ково тим часом розчісує свою чорну
гриву. Чорні гриви зараз дуже модні.
Франческо думає: «Якби я хотів мати
таку чорну гриву.»
Тим часом Ково відкидає гребінець і
кличе: «Аннабелла!»
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Francesco begins to sweat. He dreams,
“Annabelle chooses Kowo. Not me. Kowo
and Annabelle win a trip for two to
Hawaii. They enjoy chocolate cake
together on the beach.”
He dreams and dreams and doesn’t
notice at all that his beloved scarf has
wrapped itself around his paws. He
stumbles and falls down. As he’s
snapping out of his daydream, Kowo
walks by him and puts his arm around
Annabelle.

Франческо починає потіти. Йому
видається: «Аннабелла вибере Ково а
не мене. Ково і Аннабелла виграють
путівку на Гаваї на двох. Обидвоє з
насолодою їстимуть на пляжі
шоколадний торт.»
Він мріє та мріє. Франческо навіть не
помічає, що його улюблений шарф
обвиває його лапи. Він спотикається і
падає. А коли він повертається в
дійсність, повз нього йде Ково,
обійнявшись з Аннабеллою.
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Francesco is so upset that he runs away.
Francesco worries, “What did I do
wrong?” Then Dolly comes and tells him,
“Francesco, Francesco! Annabelle sent
Kowo away.” After that, Dolly and
Francesco run back.

У розпачі Франческо втікає.
Франческо переживає: «Що я зробив
не так?»
Тим часом приходить Доллі і каже:
«Франческо, Франческо! Аннабелла
прогнала Ково.»
Після того Доллі і Франческо біжать
назад.
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Francesco plucks up his courage again.
Dolly and Francesco run toward the
waterhole. They look for Annabelle.
Francesco finds her with Kowo on the old
rope bridge.

У Франческо знову з΄явилась надія.
Доллі і Франческо біжать до водопою.
Вони шукають Аннабеллу. Франческо
знаходить її разом з Ково на старому
висячому мості.
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Kowo, who is normally so graceful and
strong, seems to be sad and
angry.
“Well, Annabelle just sent him away. No
wonder he is sad,”
Francesco thinks to himself.
But then a moment later, Kowo knocks
over one of the bridge’s posts, full of
rage. Francesco sees that Annabelle is
standing on the rope bridge!

Ково, завжди такий привабливий і
сильний, виглядає сумним і
розлюченим.
«Дійсно, Аннабелла його щойно
прогнала. Тоді й засумуєш», думає
Франческо про себе.
Тієї ж миті Ково зі злості перекидає
одну підпірку висячого мосту. Але
Франческо бачить, що Аннабелла
стоїть на висячому мості!
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Francesco wants to run to the bridge. He
doesn’t notice at all that his beloved
scarf has wrapped itself around his paws.
He stumbles. His scarf coils around the
bridge’s post, and Francesco falls
through the air. He is held up only by his
beloved scarf. Sweat breaks out on
Francesco’s brow. Then he hears a crack
and Annabelle screams.
Francesco catches her just in time. Dolly
pulls them both up. Francesco says, “But
the chocolate cake is gone.” Annabelle
says, “Then we’ll bake a new one at your
place.”

Франческо хоче побігти до мосту. Він
навіть не помічає, що його улюблений
шарф обвиває його лапи. Він
спотикається. Його шарф обмотується
навколо підпірки мосту, і Франческо
падає вниз. Лише улюблений шарф
втримує його. У Франческо
виступають краплі поту на чолі. Тут
він чує тріск і крики Аннабелли.
Франческо в останню мить вдається її
підхопити. Доллі витягує обох нагору.
Франческо каже: «Але шоколадний
торт пропав.»
Аннабелла відповідає: «Тоді ми
спечемо в тебе інший.»
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Francesco and Annabelle bake a new
chocolate cake in Francesco’s den. And
then Francesco and Annabelle dream, “If
only we won a trip for two to Hawaii.
Then we could enjoy chocolate cake on
the beach together. That would be
sooooo nice. And yummy.”
They dream and dream. They don’t
notice at all that Francesco’s beloved
scarf has wrapped itself around their
paws. And then they stumble.

У лігвищі Аннабелла і Франческо
печуть новий шоколадний торт. А
після того Франческо з Аннабеллою
мріють: «Якби ми виграли путівку на
Гаваї на двох, тоді ми на пляжі з
насолодою їли б шоколадний торт. Це
було б тааак гарно. І смачно.»
Вони мріють та мріють. Вони навіть не
помічають, що улюблений шарф
Франческо обвиває їх лапи. Вони
спотикаються і падають.
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Was ist das Projekt 1001 Sprache?

What is the 1001 Languages project?

Sehr viele Kinder haben den ersten Kontakt mit Büchern in einer
fremden Sprache. Das möchten wir ändern. Deshalb schenken
Kinder anderen Kindern der Welt ihre Geschichten. Kinder, Eltern und
Leseförderer auf der ganzen Welt können diese Bilderbücher in zwei
beliebigen Sprachen kostenlos herunterladen. Bilingual-picturebooks.org
wird durch Spenden ermöglicht. Du kannst uns mit deiner Spende helfen,
weiterzumachen.
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language. This is something we would like to change. That’s why children
can tell other children all over the world their own stories. Children, parents
and promoters of reading around the world can download these bilingual
picture books free of charge. Bilingual-picturebooks.org is only made
possible through donations. By donating, you can help us to continue doing
what we do.

Unser Spendenkonto:
Bücherpiraten e.V.
IBAN: DE88 2305 0101 0160 4446 83
BIC: NOLADE21SPL
Sparkasse zu Lübeck

Our donations account:
Bücherpiraten e.V.
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 ﻟﻐﺔ؟1001 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﴩوع

. ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎل اﻷول ﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﺘﺐ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
. ﻳﻘﻮم أﻃﻔﺎل ﺑﺈﻫﺪاء أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻗﺼﺼﻬﻢ، وﻟﺬﻟﻚ.ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴري ذﻟﻚ
ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺠﻌﻮن ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل
 ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻮﻗﻊ.ًﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻮرة ﺑﺄي ﻟﻐﺘني ﻣﺤﺒﺒﺘني ﻣﺠﺎﻧﺎ
 ميﻜﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﱪﻋﻚ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﱪﻋﺎتBilingual-picturebooks.org
.ﻟيك ﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻨﺎ

رﻗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﱪﻋﺎت
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¿Qué es el proyecto 1001 idiomas?
Muchos niños tienen su primer contacto con los libros en una lengua
distinta a su idioma materno. Nuestro objetivo es cambiar eso promoviendo
que los niños regalen cuentos escritos e ilustrados por ellos a niños de todo
el mundo. Así, los niños, padres y promotores de lectura de todo el mundo
podrán descargarse gratuitamente esos cuentos ilustrados en los
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través de donativos. Tú también puedes contribuir con un donativo a seguir
haciendo realidad el proyecto 1001 idiomas.
Cuenta de donaciones
Bücherpiraten e.V.
IBAN: DE88 2305 0101 0160 4446 83
BIC: NOLADE21SPL
Sparkasse zu Lübeck

Quel est le projet 1001 langues ?
Beaucoup d‘enfants ont un premier contact avec les livres dans un langue
étrangère. Nous voulons changer cela. C‘est pourquoi, sur cette page, des
enfants offrent leurs histoires à d‘autres enfants du monde. Dans le monde
entier, les enfants, les parents et les promoteurs de la lecture peuvent
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pouvez nous aider à continuer en faisant un don.
Notre compte pour les dons:
Bücherpiraten e.V.
IBAN: DE88 2305 0101 0160 4446 83
BIC: NOLADE21SPL
Sparkasse zu Lübec
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Chocolate Cake on Hawaii
Francesco the Lion is different. He is the only one who blushes when
someone speaks to him. Francesco is the only lion who likes to belly dance.
And certainly the only lion who dreams.

Шоколадний торт на Гаваях
Лев Франческо не такий як всі. Він єдиний червоніє, коли до нього звертаються. Франческо –
єдиний лев, який любить танцювати танець живота.
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