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Kan du se blader og 

kvister, tørket under 

den sterke sola?

เธอสามารถเหน็ใบไมก้ิง่ไมท้ี่

ตากแหง้จากแสงอาทติยท์ี่

รอ้นมาก



Lamaene lå helt stille i 

skyggen av trærne, mot 

den varme jorda. Den 

ene lamaen sa

«Åh jeg føler meg helt 

slapp.

Jeg er så varm at jeg 

holder på å smelte»

พวกลามะนอนนิง่ใตร้ม่เงาของ

ตน้ไม้ หลบความรอ้นจาก

พืน้ดนิ ลามะตวัหนึ่งกลา่ว 

“โอย ฉนัรูส้กึอ่อนเพลยี ฉนั

รอ้นจนตวัจะละลายแลว้”



Lamaene lukket øynene og 

drømte seg bort til grønne, 

fargerike, frodige dager! 

Men da de åpnet øynene 

igjen så var det like varmt 

og tørt.

พ วกล า มะหลับต า แล ะฝนั

ไปถงึวนัที่ม สีเีขยีว  มสี สีัน 

ชุ่มชื้น แตเ่มื่อ พ วกเขา

ล มืต า อ กีค รั้ง พ วกเขา ได้

สัมผัส กบัค ว า มรอ้ นแล ะ

แหง้แล ง้อ ย า่ งเดิ ม



Tidlig en morgen 

kom et lyn fra 

himmelen.

เชา้ตรูว่นัหนึ่ง มสีายฟ้า

แลบลงมาจากทอ้งฟ้า



Der lynet traff 

bakken, kom en liten 

flamme.

บนพืน้ดนิทีส่ายฟ้า

กระทบ เกดิเปลวไฟขึน้



Flammen spredte seg 

og ble til en stor 

brann. 

ไฟนัน้ลุกลามอยา่งเรว็

รวด กลายเป็น

กองไฟขนาดใหญ่



Lamaene begynte å 

løpe fra brannen i full 

fart. 

พ วกล า มะเริ่มวิ่งหนี
ไฟ อ ย า่ งรวด เร ว็



Da de var kommet et 

stykke, stoppet de for å 

se seg tilbake. 

De så hjemmet sitt 

forsvinne i store 

flammer. 

เมือ่พวกเขาวิง่ออกไปได้

ระยะหนึ่ง จงึหยดุเพือ่มอง

ยอ้นกลบัไปดู พวกเขาได้

เหน็บา้นของพวกเขาหายไป

กบัเปลวไฟ



Langt der borte, rett 

over den grå røyken 

kunne de se en 

bitteliten rød prikk. 

Prikken beveget seg 

fram og tilbake, fram 

og tilbake. Fra et vann, 

til brannen og tilbake 

til vannet. 

ไกลออกไป เหนือควนัไฟสเีทา 

พวกเขาสามารถมองเหน็จุดสี

แดงเลก็ๆ เคลือ่นไหวไปมา ไป

และมา จากบ่อน ้า ไปสูก่องไฟ

และกลบัไปยงับ่อน ้า



Da de kikket enda 

nærmere så de en 

bitteliten kolibri med 

rødt nebb. Kolibrien 

hentet vanndråper, slapp 

dem ned over brannen 

og fløy tilbake for å 

hente mer. 

เมือ่พวกเขาไดม้อง ใกลเ้ขา้มา 

พวกเขาเหน็นกคลูบิรตีวัน้อย มี

จะงอยปากสแีดง นกคลูบิรไีป

คาบหยดน ้า แลว้ปลอ่ยลงบน

กองไฟ และบนิกลบัไปเพือ่จะ

ไปเอาน ้ามาอกี



Da begynte alle lamaene å le. “Hahaha, noe så teit! De bites dråpene. Den Lille fuglen. Hva er det den driver med?», Sa den 

ene lamaen. «Det er det teiteste jeg har sett! Hva er det den driver med?», sa en annen lama. “Hey du Lille kolibri! Hva tror du 

at du kan gjøre med de små dråpene mot den store brannen?», ropte annen lama.

นัน่ท าใหพ้วกลามะเริม่หวัเราะ

“ฮา่ ฮา่ ฮา่ โงจ่งั หยดน ้าเลก็ๆ เจา้นกตวัน้อย เจา้ท า

อะไรนัน่” ลามะตวัหนึ่งกลา่ว

“นัน่เป็นสิง่ทีโ่งท่ีส่ดุทีฉ่นัเคยเหน็มา

เขาท าอะไรของ เขาน่ะ” ลามะอกีตวัหนึ่งถาม “เอะ เจา้

นกคลูบิรตีวัน้อย

เจา้คดิวา่เจา้สามารถเอาหยดน ้าเลก็ๆไปท าอะไร กบั

กองไฟอนัใหญ่โตนัน้ได”้ ลามะอกีตวัตะโกน



Uten å la seg forstyrre, 

svarte kolibrien «Jeg 

gjør det jeg kan” for å 

slukke brannen. 

โดยไมส่นใจกบัสิง่รบกวน เจา้

นกคลูบิรจีงึตอบกลบั

“ฉนัท าสิง่ทีฉ่นัสามารถท าได”้

เพือ่ดบัไฟ



Lamaene så på 

hverandre med store 

øyne.

Den ene snudde 

ryggen til kolibrien

พวกลามะมองตากนัดว้ย

ดวงตาทีใ่หญ่โต

ตวัหนึ่งหนัหลงัใหเ้จา้นกคู

ลบิรี
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og begynte å løpe av 

gårde. En av de andre 

lamaene fulgte etter, og 

en til. Til slutt var alle 

på  vei mot vannet i en 

lang rekke for å hente 

vann slik som den lille 

kolibrien. 

และเริม่วิง่ออกไป อกีตวัหนึ่งวิง่

ตาม และกอ็กีตวัหนึ่ง

ในทีส่ดุทุกตวักม็ุง่หน้าไปยงับอ่

น ้าตามกนัเพือ่จะไปเอาน ้าอยา่ง

เจา้นกคลูบิรตีวัน้อย





Siste side
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Finn flere fortellinger på

nafo.oslomet.no

Fortellingen er laget med illustrasjoner fra Svetlana Voronkova

https://morsmal.no/no/

