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5u ska ja tala om e ì]aschasa sorn ja fick böra av en garnnal

sjöman sum kunne så h,järtans manga hisùorier, så börjal rår áam1e spe-

lianus denna historia. Dä va e skuta son hade forloraü meti utê villande

-l si¿

havet, åþIre man va blena borÈe utom bare en, å dâ,va kocken. HAN hade

fåêi; üaÉ i lucka sorn han drev ikrinÊ på. il{en så 1an4i; on län{e drwbn Í

lann på, e.ö. När han va kommen {lunn å hade

varg å en hunn å en korp å #*" =o* ,ú'l

di. hade funnetrmen di kunne inte få derCen så di ble nöjcl

sjörnannen skulle dela hästdn så di ble -be}åina..Ia dä g jor

Et¡srÐ hnr¡ci å ko¡+en- i ¡sêl ¡reXA å hUnnen bena å Så f

$ái;t, eti; si,öcke, r,räff ah

iFskulle dela.en dö häsú

û

va 'oeIåùna allihop, så kocken strrulIe þ ha nå{ei för seü'b be

nyrarför se Cä va på den Lirien rÌjuren lrunne iala: "Som,

'f
et son ä så många rum å qanqa(Qån{er) i som passar så väl fõr så.

1

ska du hqnna b1e fcm Eanger mind.re än e myra när du vÖ11, Sa säje¡r korpe

"Soin au Éeit nej ae,:.{en soln passar bäsÈ f'ör en korp atù sliüa i, så ska ciu

kunna flyga f enr Éand=er fortare än en koro när <lu ve1l. " Så sä.ie"- h,rodun,

"Som tiu Éeti; tnej
N\

hLlc\.qtr È sTiùas mä , ska d.u kuona springa fem ganger f

iare än en hunn när <iu vell. " Så säje:: vårgen: oSoun du ÊeLi :nej -oåde 
.nöc

ke å Éoe maü,ska du ble fen Êanáer sia¡îkare än en var{ när du vell.Ê

ta här'iyckùe kocken va bra,å nä däsamrna sìcapatn sej te en korp å f1õq

i e hannavänninÉ ner te Frankrike, Så kom po.ikên te, en ¡6nÉa*ar¡ffi

( "/2 r


