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Det här hände i Dalsland.
Det var en gång en jätte som gick på promenad.
Han gick och sen grävde i havet och kastade det andra i havet så blev de Öland.
Jätten tyckte det var roligt så han grävde i havet i gen så det blev Gotland.
Men oturen var att jätten kastade all sand på ett trolls berg.
Trollen kom ut och sa du kastar inte sand på mitt berg.
Då stänger jag in dej i mitt berg.
Jätten sa gör du det om du kan.
Ja det kan jag.
Trollet tog fram en krymp maskin.
Trollet sköt och sejjjj sa det så var jätten lika stor som ett salt paket.
Trollet som sköt sprang i rask takt och hämtade jätten eller vad man ska kalla jätten.
Trollet stängde in jätten i berget.
Nu tänkte jätten att han aldrig skulle kunna komma ut.Men trollet tänkte ingen mer som kastar
på Mitt bärg.men sen blev trollet gå på toa.
Så trollet ﬁck gå över en bro sen var han i skogen.
Trollet gick en lång bit in i skogen.
Trollet kisa i en cirkel.
Trollet tyckte det var skönt att kisa.
Sen när trollet var klar kom en älva och sa du kisar inte i min älv dans ring.
Vaaaaaaaaaaaaaaaa!Dinnnnnnnnn!Ring.Ja min ring.
Det luktar inte gott i när någon kisar i vår dans ring.Älvan sa kom.Trollet kom.
Älvan sa vad har du gjort i dag.Trollet svarade inget och sen kom en tår.
Älvan sa vad säg de eller så kallar ja på bäckahästen.Okej jag har stängt in en
jätte i Mitt hus.
Dit hus är det inte lite litet. Nej.Vilken jätte jätten ﬁn eller ﬁl.Jätten ﬁl ja sa älvan.
Han har många gånger kisat i älvringen.Vet du sa älvan jag känner inte
bäckahästen.
Sen sa älvan nu ska jag gå och dansa med mina vener.Hej då sa trollet och så fall
en tår.

