
  

EL SASTRE VALENT



  

● Hi havia un sastre que 
treballava en el seu taller i es va 
fer un entrepà de confitura. Va 
deixar l' entrepà a la taula i van 
venir moltes mosques. Amb un 
mocador en va matar set de 
cop.



  

● El rei es va assabentar i el va 
cridar per fer- li una proposició. 
Li va dir que si matava els dos 
gegants que hi havia al bosc, 
es podria casar amb la seva 
filla.



  

● El sastre va anar al bosc, on els 
dos gegants estaven dormint 
com lirons. Va pujar a dalt d' un 
arbre i va començar a tirar 
pedres al cap dels gegants, que 
es van enfadar entre ells i van 
acabar morts. El sastre va dir al 
rei "missió complerta".



  

● El rei li va dir al sastre:
●  Abans de casar- te amb la 

meva filla has de caçar l'unicorn 
que està destruint els boscos.

● El sastre va anar al bosc.



  

● Va aparèixer l' unicorn i el 
sastre es va amagar darrere del 
tronc d' un arbre i l' unicorn es 
va estrellar a l' arbre, Hi va 
enfonsar la banya i hi va quedar 
atrapat



  

● Ja està, va dir el sastre, quan 
va ser davant del rei. Ara ja em 
puc casar amb la princesa. 
Però el rei es va negar i li va 
posar una tercera prova. Has 
de capturar un ernorme porc 
senglar. Després podràs casar-
te amb la princesa. 



  

● El sastre va anar al bosc i quan 
va veure el porc senglar, es va 
ficar dins d' una capella. El porc 
el va seguir, el sastre va sortir 
per una finestra i va tancar el 
porc dins de la capella.

● La notícia va arribar al palau i el 
rei no va tenir més remei que 
complir la seva promesa, 
deixar- lo casar amb la 
princesa.



  

● Casant-se amb la princesa es 
va convertir en rei. Encara que 
fos un presumit va demostrar 
que val més ser llest que no 
pas tenir força.
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