Kapten Huggtand
Kapten Huggtand var den hemskaste och elakaste sjörövaren på den sju haven, tyckte han själv iallafall.
Han gillade egentligen inte att skada andra eller göra dem ledsna, så därför sjörövade han inte så ofta.
För det mesta satt han i hamnen och berättade hiskeliga historier för alla som ville lyssna. Ofta handlade
de om allt som han varit med om, eller äventyr som han skulle vilja vara med om.
Till exempel berättade han ofta om hur han brottats med jättebläckfisken vid det stora revet och kommit
undan men diamanten som den vaktade. Det var ingen som någonsin sett diamanten i verkligheten, så
om historian var rent påhitt eller sanning var det ingen som visste.
Huggstands favorithistoria var den som handlade om hur han hittat en skattkarta i en gammal kaffepanna
som han köpt av en lumphandlare. Ungefär så här gick historien:
-Direkt som jag såg kartan förstod jag att det fanns en skatt nedgrävd någonstans, skrockade Huggtand.
Det hade inte tagit speciellt många minuter för honom att ta sig ner till hamnen och segla ut med
Sjöstjärnan som var Huggtands skepp.
Skatten fanns på en öde ö, lång ut på havet, men för att ta sig dit var han tvungen att korsa "Hemska
havet". Där hade många skepp försvunnit spårlöst med man och allt, ingen visste vad som gömde sig
där, men alla som kunde tog långa omvägar för att undvika det. Kapten Huggtand var inte rädd för
någonting, utan seglade på rätt ut på det "Hemska havet".
Plötsligt såg han någonting som rörde sig i vattnet framför båten. Vad var det? Snabbt tog han fram sin
kikare och spejade ut över havet. Kapten Huggtand vitnade om kinderna och benen började skallra av
rädsla. I sin kikare såg han.......

Vad såg Kapten Huggtand?
Nu är det din tur att fundera ut fortsättningen.
Kommer Kaptenen att hitta en skatt?
Det är du som bestämmer. Om du kör fast och inte kan komma på en fortsättning, kan du kanske få lite
hjälp på traven, genom att använda bilderna som finns på hemsidan. Klicka på bilden för att förstora och
skriva ut den.
Tips! Om du vill kan du ladda ner sagan som ett .word dokument. På så sätt kan du fortsätta att skriva
klart sagan och kanske rita egna bilder att lägga till. På så sätt kan du skriva ut och läsa din egen
godnattsaga.
Worddokumentet hittar du här: http://www.wirework/smasagor/Krokodilsagan.docx
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