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S. 1 ff. Ilustrurr och maïlnen.

Xet var en gång för l-ängesen en kvinna, Snå.J- var hon men hon

vill-e gàrna ha na:m om sig att vaTa frikostig. En d.ag kom en l-iten
man från berget - det var en sj-dhe-man - och knackad.e þå d.orren.
T jänsteflickan, Uá$Jje, gich till d.õrren och frågad.e vad. h#r önskad-e.
t'Å! vi skall ha brö11op i natt i borgenrt, sade han, 'roch vl har
j-nte nog med. grytor. Kan d-u 1å-na mig enr så skal-l jag bära den til1-
lraka tilI d.ig i morqon?" Tjänsteflickan gick in och sade til-I
husmod.ern att en l-iten man var vid dörren och behövd.e en gryta
för ett brö1lop i borgen. rrGe honom €rlr', sade hustru:r. rflet är bra
att vara frikostig.rrliá$e tog en fin kittel som var på härd.en

för att ge d-en till- den lil1e mannen. ft-L! ge honom inte den!rr

sad.e hustrrrn. trlet är err arLrrarr kittel-, som det är hå.1- ir ulder bor-
d-et och ge honom den. Sidhe-mänrLen Lagat grytor som är trasigat
vet$g.¡al:.ach på det viset behöver jag inte 8e kittelbotareü
en femtiõring för att laga d.en.tt let var nu god-t och vä.I ireh

inte var d.et illa. Tjänstefliciran lämnade den trasì-ga gryt4n
till d.en l-11-1e mannen och han gick, Nästa dag kom han til-lbaka
och had-e lagat grytan. I{an l-ä-r.mad.e grytan til-f husmod-ern och

hon blev förtjust när hon så,g det, tY hon tänkte att hon had.e
¿" "- ¡..i- ''.'förtjänat femti öre På affären.

Seda¡ natten had-e fa11it på, sad-e hustru:n tiIl tjänsteflickan
att sätta grytan ful-l med n¡rmjö1kad mjöì-k på eld.en för barnens

içräl1smat. Fl-iekan giorde så, men grytan had.e inte förr kommit på

elden ä:e mjölken kokte och pöste över och förstördes. Hustru-n

var trrsinnig på flickan. rtDu borde skämnas som d-u bär dig åt!r'
sade Ìron. rrÐä-r gick en gryta mjöIk til1 spillo!r' t'Och två
penny gick förlorad-e med detsa;ntnart, sade en liten röst uppe i skor-
stenen. Ilustru:r satte siä1v på grytan ful1 med. mjöIk på el-den igen,
men d-et lyckades inte bättre. Grytan hade inte förr kornmi-t på el-den
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Sgéalta d'on aos óg, s. 5, f . Ie båila puckelryggiEa. Å,^ 5n3

Det væ en gång för Iängesedan er. man som var puckelryggig.
En d,ag gick han på marknad,en för att säIja en ko. IIan- s¿ilde kon
och d,ärpå köpte han whisky, och så drack han. När han var på hem-

vägen, var han ful-l o eh så f ö11- han omkull invid- vägen nàra ert sid.he-
borg och somnad.e. Han sov til-l mid.natten och då itom sid.he+fol-ket ut
ur borgen, Sid.he-folket börjad-e dansa, men de had.e ingen annan sång
än:ttl\låndag, tisd.ag, måndag, tisdag, månd.ag, tisdag,rr l'lanren vak-
nad.e och spetsade öronen. Han hade bra röst och han var ej nöjd.
med. d-en sång som sidhe-folket hacle. Han förbättrade såurgen så. här:
'rlliåndag, tisd.ag, månd.ag, tisd.ag, må,-ndag tÍsd.ag och onsdag med.rl

Sldhefolket stannad.e när d.e hörde narrnens sång och ile blev häpna.
De var mycket belå.tna med. cle nya ord.en de fick. De sprang tiJ.l marulen

och förde hoñom med sig in i borgen och förd-e fram honom inför
konungen. Sidhe-männen talad.e om för konungen vad. mannen had.e gjort
och konrangen var också mycket belåten. rrYad skall jag göra för ho-
nom?tt sade konungen. ItTag av honom puckelnrt , sad e de, o ch d-ärmed.

fö11- puckeln ner på golvet, och mannen var så rak som en blyerts-
penna. I{an gick hem följande morgon och folket förtrnd.rad.e sig
mycket d.å de fick se honom.

En annan puckelrygg fick höra nyheten och en natt gick han till-
sid"he-borgen och låtsad-e att han sov. Sid.he-foklfet kom ut vid. mid.-
natt och började dansa och sjunga.ltlvIånd.ag, iisd.ag, mårrdag, tisdagt
måndag tisd.ag och onsdag med..rrMannen lyssnad.e til-l d-em en stu¡rd
och därpå bröt han in på d.em så här: r'[Íånd.ag, tisdag, mânð.a3, tis-
dag, måndag tisd-ag och onsdag med och torsd.ag och fredag.r! Sid,he-
märuren bl-ev r.irsinniga. De rusade tilI marrnen- förcle honom med, sig
in i borgen och förd.e honom inför konungen. Sidhe-männen herättad.e
för konungen vad. d.en andre puckelryggen had.e gjort och konülgen
blev också mycket vred.. I'Vad skall- jag göra med honom?tr sade ho-
nungen. t'Sätt på honon d.en andra puckeln!t' sade d.e. Så. gjord.e konr-mg-

en och puckelryggen kom hem på norgonen dä.rpå och hans rygg var
böjd ner så att ha¡:,s näsa var på marken.
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Sgéalta d-'on óg. s.7 f . De tre björnarna.

Tre björnar bodde i ett nätt hus mitt i en skog. En av dem var
myclcet liten,clen and.ra lite större än den och den tredje var verk-
ligen mycket stor. De had.e var sin gryta. En liten gryta för den

lil-le björnenr or lite större för mellanbjörnen och e;| mycket stor
kittel för den stora björnen. De hade också tre stolar - en l-iten
stol för den J-il-1e björnent eL större ân d.en för rnellarlbjörnen
och en mycket stor stol för d-en stora björnen. Dd.rjärnte ,rad.e d.e

tre sängar - en liten säng för den J-il-le björnenr eil större än

den för mittemell-anbjörnen oeh en mycket stor säng för d-en stora
b j örnen.

En dag gjord.e de gröt i sina grytor och gick ut i skogen medan

gröten hann svalna til-Iräekligt. liär d-e van ute i skogen kom en l-iten
flicka till huset och hon tittade in genom forstret. När hon inte
såg någon dä.rinne, öppnad-e hon dörren och gick in. Ilon fi-clc se d.e

tre grötgrytorna, hon smkkad.e den stora björnens gröt, den den var
f ör het, därpå smakad.e hon mittemellanbjörnens gröt, men den var
då för kaII. Ilon smakad-e den J-ilJ-e björnens gröt och eftersom den
inte -rar för het och inte för sval, åt hon upp al-ltsa:inan. Hon

satte sig därpå ner i den store björnens stol, men den var för
hård. för henne. Hon satte sig då ner i nitteinell-anbjörnens stol
men d.en var för njuk för henne. Dâ satte hon sig ner i den lil-Ie
björnens stol- och eftersom,C.en inte var för hård. och inte för
mjuk för he¡-ner satt hon kvar i den til-l-s den gick sönd-er'
Därpå gick den lil-la flickan upn för trappan och lade sig i den sto-
ra björnens särrg, men den sän¿çen var för hög för henne. Sed.an

èträckte hon ut sig i mittemel-1anbjörnens säng men den var för
1åg för henne. Ðä- strâckte hon ut sig i den 1i11e björnens säng,
f ör d.en var varken f ör hög eller f ör 1åg f ör henne. Ðär stannade
hon til1s hon fö]-1 i söm¡r.

Vid det laget tänkte de tre björnarna att deras gröt skul-l-e vara
til1räck1igt sval och d.e väncle tillbaka. Då. d.en store björnen kom

in såg hal srün sked i grötgrytan. 'tidå.gon har varit här och ätit
av nln gröt" ¡ sade han. Ìr,Iittemel-Ianbjörnen såg oclcså. sin slced i
sln gryta. rrl[ågon har varit och ätit av ilin i-rött', sade han. Ðen

lil-l-e björnen fick se sin sked. i sin gryta, men han såg ingen gröt
i den. rrlTågon har också ätit av i¡rin grötr', sade Ltartrrr och han

{-
o
tL r

*
trru D

S,8



2

har ätit upp varenda smul-a a-v cÌenrr. Dii,rpii så-g de på stol-arna.
t'l[å.gon har suttit pi:L inín sto]-r' , sac-le Cen store b jörnen. ttlqi,--

gon har su'u-tit i nin stol också-t', sad-e mittei:iell anbjörnen.
rrÌ i,'on l:ar suttit i inin stol oc,L.:så", sade d.en l-ilIe björnen.
ttili.:gon liar suttit i min stoJ- ocksåril sa"d.e Cen lille b"iörnen,
frocli ha.n irar rent a.\r ilå:tt sön,i-er nu-.rr lärpå ¡¿¡ C'et i väg
med Cem uonför -i,rajlpan. Den store björnen såg pi sin s:i.ng.
I'i'Iå.gon har l-egat i nin bä.d.d", sad.e han..iitterqellanbjörnen tittad"e
på. sin bädd-. rrrågon har legat i nin bädd ocliså.r" sad-e oan.
.rjen J-ill-e björnen titta.oe på sin bäd.d. rtir,Iå¿;on ha.r va,rit i min
säng oclrsåLrr, sa.d,e lnan, rroch Ìron är dâr ännu". )ä-rvid- vakna.cle cl-en

filla flickan. lion toE; ei;t skutt up! ur sij,nqen och no;:padre ut ge-
nom fönstret, och seCa;r d"ess så,g d.e tre b"iörnarna henne inte.
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Sgéa1ta d'on aos 6g. 9f . De tre bönerna. ( önskni-ngarna)

uzs-vÃ [")

En gång för ]ängesedan satt en marÌ och hans hustru invid'
eld_en en samhain kvä]l. De var mycket fattiga. De hade för sin
kväl-lsmat inte mer än en liten bit fläsk so9{åS i stekpannan

på el-d-en. De klagade över det eldnd'e de befann si$ i att cle

vaT så fattiga - d.å d.e hörd,e en ljuvlig musik spelas på pipor uppe

i skorstenen. De tittad-e upp och fick se en liten man sitta
på grytkrokhål-l-aren (f ) Iian hade röd mössa' bIå rock, gula byxort

vita strumpor och vackra skor med. stora silverspän-nen' Den

l-ille ma;.rnen sl-utad.e dä.rpå upp med musi-ken och sad-e: I'Ja-g hörcle

er säga att ni var mycket fattiga utan rikedom, uta:r pengar' Nu

skal-l- ni få tre önskningar, och vad ni a'n skull-e "* 
j a f â' så

}rar ni inte annat att göra àn att säga att ni vill- /d-et och ni
skal1 få ¿et på ögonblickett'. Den fattige mannen- och hans hustru
blev hö5e1igen förvånad.e. Ðe visste inte vad. de helst ville ha.

Xiannen tänkte oå en massa fina saker som han skull-e vilja köpa

om han had.e til,lräckligt med, pengar. Hustrtrn tänkte också och

då hon just såg på stekpannan, saoe h$n pfötsligt: t'Å! iag är led--

sen att vi inte har bätire kväIl-smat. Jag skul-le nu vil-ja ha stek-
par.na.n ful-l med korvar i stäl-let för d-en här fläskbiten.rrDärmed
föl_l en hel knlppa korvar ner uÍ slÌ:orstenen på stekpanna.n i en end-a

smä11 och börjad.e stekas. îi:iannen blev m¡rcket ond. rtlJu borde skännaslrl

sad,e han. rrse vad. du har gjort! Där gick en god önskning sin
väg utan gagn. Du är inte artnat än ett våp och iag skul-le vilja
se korvarna há'nga fast vid. d.in näsa.'r På ögonblicket hoppad-e kor-
varna ur stekpannan och fastnad-e på d.en stackars kvinnafls näsa.

I-ron rusade upp och började springa omkring i köket och skrek

och skrärad.e av plågan. I\Iannen tyckte d-et var synd. om henne och

gjord.e sitt bästa att ta från henne korvarna, men d-et tjänade
ingenting til1 för han bera bränd-e sig på fingrarna. rrAckrrr sad'e

han, tt jag önskar att korvarna hel-t och hål-l-et skull-e försvinna uf'

min åsyn, Få ögonblicket försvann i<orvarna och d-e visste inte
vart de hade ta$it vägen. De hord-e den lil-l-e lnannen skratta, men

när d-e tj-ttad.e upp i skorstenen Var ha¡. försvllnnen.
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Det var en gå.ng för längesed.an en su.gga. som had,e tre grisar.
En av dem var brunr €ñ av d-em vit och d.en tredje var svart. Den
bruna grisen var smutsig ty den brukad.e jämt röra (vältra sig) i
gyttja, och ingenting i världen tyckte d.en bättre om än en våt dag
ty cLå brukad.e gytt jan vara järnn och god. Den vita grisen var snål
och den brukad-e al-ltid. tänka på sin mat, och d.et fanns ingentlng
i värld.en som d.en tyckte bättre om än att äta kål. Den svarta gri-
sen var duktig och klok och den var varken smutsaktig e1l-er snål.
När d"en gamla suggarr sku11e till att dö, frågade hon var och en
av de små grlsarna, vad slags hus d.e skull,e vilja na. rtJag skul_l-e
vilJa ha ett hus av gyttja", sade d-en brune grisen, troch då skull_e
jag alltid. kunna röra onkring (väJ-tra nì-g) !n "Jag skul-l-e vilja ha
ett hus av kåJtt, sade d-en vita grisenriloch d-är skulle jag al1tid
kurrna äta.u "Jag skulle vilja ha ett hus av stenrr¡ sade den svarte
grisen, rr för det skul-l-e inte vara för varmt om soñrnaren och inte
f ör kal-lt om vintern.fr

De tre husen uppfördes - huset av gyttja, huset av kål och
huset av sten - enligt grisarnas vaI, och när gammalsyggan en tld.
d-ärefter dog, gick varje gris til-l sitt hus.

I närheten av grisarna bodde en varg, och en d_ag kom han o1o-
vand,es til1 grisarnas hus och knackade på dörren. rrYem iár där?rf
sad-e clen brune grisen. trEn vän till- digt', sade vargen, ttoch jag
skulle ha J-ust att stiga in och se ditt nya huslrr t'Du är vargenrrf
sad.e grisen, I'och jag sIäpper inte in dig.trrrDet gör mig d_et-
sammarr, sade vargen, t' jag går in utan din tillåtelser'. Därmed
började han krafsa på väggen oeh om en liten stund had.e han gjort
ett stort hå1. Hatr sprang i-n och tog den brune 6çrisen ti1l sin
na.l-a.

Dagen därpå gick han til-l- d.en vita grisens hus och knackacl.e
på dörren. rrVem är d,är'1fi sad-e den vita grisen. rrEn vän til-l- dig",
sade vargenr rroch jag skull-e vilja stiga in för att se på di_tt
nya hus!rr rrDu är vargeùrf , sade grisen, troch jag släpper lnte 1n
dig.rr rtDet struntar jag i", sade vargen, " jag gå,r in utan lov.tr
lärmed. började han krafsa och om en stu¡.d hade han gjort ett stort
hå1, FIan tog ett språng in och tog den vita grisen med sig til1
sin håla.
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Dagen därpå gick han till clen svarta gri-sens hus och
knackad.e på dörren. trVem äir där?rr sade den svarta grisen.
frDn vän tiì-l digt', sad.e vârgett,rroch jag skulle vilja se ditt nya
hus.rr rrDu är varg€[t', sad-e d-en svarte grisen, ttoch jag släpper in-
te in d.ig." rrnet struntar jag it', saile vargen. rrJag går in
utan lovrr. Vargen gjord-e sj-tt bästa att riva ner muren men

lyckades inte, ty den var för stacligt gjord. Vargen var ursinnig
och gick hem til-l sitt, men han sad-e att han skul-le få den svarta
gri-sen en arinan gång.

Nästa dag måste d.en svarta grisen Så på marhracLen för att
köpa en gryta. Ha,:: fick grytan och gJ-ck. När ha¡r på hemvägen var
kommen överst på en backe, fick han se vargen springa efter
honom. Han skynd.aile sig ini grytan som rul-l-ad.e utför backen
och efter en minut var han hemma i sitt eget hus och 1åste
dörren, Därpå satte han grytan ful1 med. vatten på eld.en. När
vargen kon ti1l. huset, kuncle den inte komma in genom dörren.
Efter en strrnct gick han rirpp på taket för att gå" ner genom skor-
stenen. Just då had.e vattnet 1 grytan börjat koka. När va-rgen-

kom ner, slant han oeh föl] i d.et kokande vattnet och så dog
han på fläcken. Därpå gick d.en svarta grlsen t111 var.lerrs håIa
och släppte ut cl-en bruna oeh d.en vita grisen. Därefter l-evd.e

de tre grlsarna til-1-samman l-yckl-iga och be1åtna i den svarta
grisens hus.
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Sgéa1ta d'on aos óg
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Det var en gång fõr mycket 1ãinge sen en änka oeh hon had.e tre
döttrar. En dag saðe den ä1dsta av cLöttrarna att hon vil-J-e gå

ut 1värtden och söka sln lycka. oJa, det är bran, eade motlerrrrrt
nmen Jag Ì:ar en sak att ge dtg lrtnan du går åstad,.n ìu,od.ern

gjorcle därpå ea kaka och visaC.e den för sln <lotter. nYllket v11]- ctuw
nu heletfl, sade hon, nhalva kakan oeh min vä.lsLgnelse eller hela
kakan otào min välslgnelse?n rrGe m1g hela kakan[r sâ.dc dotterntr,
rrvad vrilsl,gnelsen beträffar så kan il.en gör'a nig de tsa.rman. Hon

flck kaka¡ och så gick hoo.
IIon giek och glck hela clagen¡ och på aftonen kon hon t111 en

koJa vid vägen. Hon knackade på itörren, och någon d-âr lnne bacl

her:ne komma in. Hon öppnad,e dörren och gick in, En kä-:rlng satt
framför henne vid eld-en,rrVesr är clu ocb. vacl vi11 cl-u?rr sad,e käringen.
nJag ?ir en fattlg fllcka som söker arbete"r se.de fllcka¡' rrDet

är brartt sade keiringen. t'Jag behöver en tJäinsteftieka och om clu

arbetar bra åt nig ett àr, så skal1 jag ge clig en säek fu1l ned.

guAù, men för ditt Iiv ! tltta inte upp Í skorstenen.! n Flickan
svarails att hon var nöjd ned. förslaget och att hon var redo att
göra vad. arbete som helst. ¡Det är brarr, sade kvlnnan. rÎag
sål-Iet som är clär i vrån, gå t111 brunnen, fyll sållet med- vatten
och bär in d,et t111 nigln Flickan gick ut ti1I brunnen, satte ner
såUet l vattnet, men nåi¡ hon tog upp det ur brunnen, rann vattnet
u-t ger.om hå1en och det var inte en droppe kvar i d,et när hon hann
fram titl koJans dlõr. Ilon glck tlllbalca t1ll- brunnen oeh gJorcle

ett nytt försök att fyl.la så1let men misslyckades åter. Då þlck
hon in t111 kårrlngen och sade att d.et inte var möillgt att fyI1a
såIÌet med vatten. Käringen blev urslnnlg. Hon rusaile på fllckan
cch clöclaile henne metl en kniv.

När lngen r:¡rilerrättel-se stoCl att fâ om il.en älcLeta d.ottern,
sacle d en anilra ilottern att hon ekulle gå fõr att söka sin lyeka.
nDet är brarr, sade moilern. Hon gjord.e en kaka som hon fõrut haile
gJort åt d.en äldsta dottern och visaale d.en för eLn d.otter. nY11-

ket v111 du helst han, saalc hon, rb.alva kakan oeh min vä1-signel-se
eller he1-a kaka¡r utan min väl.elgnelsc?n uÅ, ge mig hela kakann,
sade hon, ojag frägar inte efter väIslgnelsenrr. Hotl flck kakan

och så glek hon sin vãg.
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Så gr"rtlloriflktg%ram t111 den ganola kåtrlngens hue och hoa
tog tJ¿rnst hos hsnqc¡ BoE,clcn första dlottera hade gJort. Så

bad kärlngen hcnrre bära !.n eåI1.ct fulIt ncd" vatten, r"rr-%r""-
lyckaclce für henne soil clet hadle gJort för d.en första fückan
och eâ död.ad.e kärlngen henne.

l'Iåir lngen underrättelse stodl att få om ilen antlra drrtls"tt,
saile d.en ¡rngsta fllekan att hon sku:Lle gå ut och söka sln lyck&. Mo-

d.errr gJorcle en kaka och så frågad.e hon henne vilket hon helet vt1lc
ha, halva kakan och hennea välsl¿Enel.se eller hela kaka[ uta¡
hennee väl.elgnelse. rÅ, älskacle rror!n gad.e hon. nJag v111 hel.J.ra
ha^fl1n välsignelee án nå¿¡ot an¡rat f hele vä¡l.den. Ge.'nig halva

.1-/

kahr oeh d.ln väIslåtrelse!n Hon fl.ck halva kakar¡. och viilolgnelscn oc h
så gJ.ck hon åetad. Hon va¡r,clrade fpsen fra¡n t11ls hon kom fram t111
kärlngens stuga oeh kilrlngea sJ¿il- satt d.åir lnne vld eIden. FJ-lckan
knaekade pâ ilõrren. nlion ln! t' sade kärlngen. FlLekan öppnad.e clörren
ceh gick ln. nVem ä.r d.u eller vad vi11 ilu?ttsade k:Lrln6en. nJag

ä.¡ en fattlg fllcka som söker arbeter, sad,e fIlckan, FIet är brart
saale kä,rlngen. oJag behöver en tJËinsteflleka och om clu arbetar bra
åt n1g untler ett år, skal-l. Jag ge dlg en säck full meil grrltl, lncn

för tlltt llv ! Tltta lnte upp l skorstenenlrrIllcksr sa¿le att b,oa

var beLåten rnecl att vara tJänsteflleka hog honne.. rÐet itr bra¡ñ
ead.e kärLngen. nTag eåUet dlåir 1 v:ân ooh fyltr- d.et mecl vatten u¡
br¡¡r:nen! Fllckan gick ut ttLl brun¡ren oeh staek ner såIlet 1 d,en,

nien aä:r hon lyfte upp clet f.gcn, ret¡n vattnet ut. Eon gJorcle ctt qytt
föreök, men hon hade lnte föru tagÍt netl eåIlet I vattnet åin det
rarul ut lgen. Hon va¡ t en evår kalpa, och hon vleste lnte vacl

hon ekulle ta elg tl.Ll.. f detsamea gåv hon akt på en röclbröste som

sJöng i toppen av ett träct. ilon 1-yssnadc på d.en oah hon tyektc
att fågaln ead.c: trFyll eâl.1.et nacl nosea och smeta 11cr

så etanns:r nog vattnet oeh rlnner eJ mcln.
(Så hål1er clet vattnet för dagGn.)

Fl.iekaa tittade på marken oeh oåg var det vti¡rte moeea. Ifolr

seml.ade ltte av clen och ].acle clen L sålIet oeh eå enctade hon Ìer
1. Därefter fyl-l-des eåJ.1et ued vatten och hon bar ln tlet ttlJ. kÈi-

rlngen. trÐu åi¡ en bra fl-lckart sade kärlngen nåir hon eåg såUet
fu1lt med. vattenrrfkamma nu mltt hår åt nig!tt Fllekan börjatle kama
kÊirlngene hår och att på sanms gång fIËita Loekarna, och lnon
kort eov kär1n6en. Fl-lekan tlttade då upp I skoretcnen och
flck se en ì.åülerpåsc ful-l med gu1ù hänga clã"r. Eon ryclrte påeen
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E nor u¡ skorstonen ooh eâ. ba¡ tlet lvtåg med. heunc allt

ved hon kr¡nd.c mcn ¿ä,r ¡o¡1 gtängde ttörren efter s!.g hördte kärlngrn
clct. Hon rueacle upp oeh ut eftcr fllekan. Hon eåg igte var
fllcken glck rrcn hon nöttc en msJo på våigea ooh, hon eaelct

isnäI.1,c man, nfn hJärta¡ra vËi¡,

eåg du fllcka¡r, d.ct usla paek
hon eta1- nin eÈick nect guì.d I d.en
bä,et solr Jag oov aek acklkaekt

Iion ä¡ trng och hon itr skön
med ryllnc l-ockar utan tel
Röil kappan ¿ir oeh kJolcn grön
Aek, såg tlu rlcn som gkatten staJ_.ir

llanncn evaradc att han hade ectt hennc och e,tt hon hade gâtt
t1ll lcvarncn. KËirrlngen gj.ok t111 kvernan oeh hon eade sarrma ycrsGr
tiIl nJörnarcn. rlloa eôok in I kra¡ntratten (öeat)", sadc
mJöJ-narcn. *ffn*n rnsadle Ln och etaek huvud.ct I ln¡a¡rrtrettcn
(ög3t), ocÞ,lna-lclc kve.rnetcacn huvuct¿t ev hcnnc,

Fllckan giet hcm. Hon blcv gift ned. en wrg mÊn och blcv
lnte d.c lyckl1ga, aâ nåttc vL êtnlnetoao brl d.ct.
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