
O Mols es un parte geo-
graphic del peninsula
danese Jutlandia. Mols es
ric de collinas. Le habi-
tantes de Mols es appel-
late molbos e es consi-
derate un poco stupide
per le daneses. Assi exi-
ste multe historias del
molbos.
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VOCABULARIO

reputate cognoscite – burlator
persona humoristic – inimico
non amico – deliberar pensar –
convenir esser de accordo –
Århus grande urbe –
ferruginose con ferro, ancian –
sponte con placer – valer
haber como valor – tirar  dicer
“pang” – pulsata movimento
forte – espavento horror –
incendiate (ponite) in foco  
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QUESTIONES AL HISTORIA

Que diceva le
burlator?
Que comprava illes
– e ubi?
Como esseva le
precio?
Como faceva illes le

test del fusil?
Que occurreva?
Que credeva illes?
Que faceva illes con
le arma?
E que discoperiva
illes alora?

Le fusil e le luna
Le molbos esseva reputate pro esser multo
patriotic, e quando un burlator les faceva cre-

der que le inimico tosto venirea pro occupar
lor pais, illes deliberava super in qual maniera

illes poteva defender se.
Illes tosto conveniva que alcunos de illes

vaderea a Århus pro comprar un fusil.
Illes entrava a un homine qui habeva un

vetule fusil ferruginose. Le molbos sponte dava
le homine lo que ille demandava, ben que illo

esseva le duple de illo que le fusil valeva.
Pois illes desirava probar, si illo vermente

poteva tirar. Illes vadeva al plagia e arrangiava
que un de illes debeva tener le fusil. Ille anque

debeva discargar lo, ma le alteres debeva star
detra e supportar le humeros le un del alteres.

Dicite facite. Illes se faceva preste con le
fusil.

Quando nunc le vetule fusil, que esseva
toto ferruginose, se discargava, illo dava le

molbo anterior un pulsata, assi que ille cadeva
retro sur le secunde, e ille a su torno al tertie,

assi que illes omnes cadeva a terra in grande
espavento.

Un poco postea, quando illes se habeva
levate de novo, illes habeva un nove espavento

ancora plus grande, nam justo in ille momento
le luna comenciava levar se. Illo esseva grande

e rubie como foco.
Illes credeva que il habeva foco in lor pais,

e quando illes non poteva comprender in qual
maniera un tal grande foco habeva venite in si

grande haste, illes credeva que illes habeva
incendiate lor proprie pais con le fusil.

Illes alora jectava lor arma in le aqua e
remava de omne fortias pro venir a casa.

Quando illes veniva a alcun distantia del
costa, le luna habeva plus ascendite, e illes

nunc videva que illes habeva essite in error.
Illes nunc se desirava lor arma retro. Ma illo ya

esseva sur le fundo del mar, e illes non lo jam-
mais videva plus.
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