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Bilingue français-ukrainien
Traduit par Olena Solomarska et Dmytro Tchystiak
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« Saute-saute », « Coa-Coa ! » le crapaud Coa bondit sur les sentiers 
de la forêt. Soudain, il s’arrête étonné en voyant une maisonnette toute 
neuve au milieu des bois. Elle n’est pas grande et l’on voit des rideaux 
orange aux fenêtres.

– D’où vient cette maisonnette ? s’étonne Coa. Hier encore on ne 
voyait que de l’herbe ici, rien d’autre...

Entrez dans cette forêt étrange et rencontrez au fil d’histoires 
empreintes de fantaisie, de poésie et de facéties : Oleg l’enchanteur, 
Paloma la palombe, Marko le lièvre, Minetta la chatte et d’autres 
personnages aussi fantasques les uns que les autres…

«Стриб-стриб», «ква-ква» - стрибає лісом жаба Ква. Аж 
раптом вона здивовано зупиняється: прямо посеред лісу 
стоїть новий будиночок. Невеличкий, із помаранчевими 
шторками на віконцях.

– І звідкіля тут узявся будиночок? – дивується Ква. – Адже 
ще вчора на цьому місці була сама трава…

Увійдіть до цього дивного лісу та дізнайтесь історії, 
сповнені фантазії, поезії і бешкетування: чарівник Олег, 
голубка Палома, заєць Марко, кошка Мінетта та інші, не 
менш казкові персонажі…
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