L’ARBRE I ELS...
Hola col·legues! Sóc en Juli i us explicaré una historia molt divertida.
A prop de de casa meva hi ha un gran arbre, misteriós, que tothom diu que a dintre hi
viuen algunes coses.
Un bon dia vam veure que d’una branca en penjava un llençol de colors, esparracat
com si fossin mossegades, a més era lleig, molt lleig, brut i amb els colors d’escolorits.
Vam sentir uns sorolls de nit, dia rere dia fins que jo i uns meus amics vam començar a
investigar d’on podien sortir.
L’endemà el vespre, jo i els meus amics vam quedar per veure les estrelles. Una
s’acostava cada vegada més i quan estava a punt de xocar vam veure una llum que es
dirigia cap a l’arbre, com si ens hagués vist. Vam veure sortir uns monstres que es
dirigien cap a l’arbre, la nau era immensa, tenia forma de quadrat, molts llums i una
porta amb una rampa molt llarga. Ells van sortir de la nau i nosaltres hi vam entrar
silenciosament. Mentrestant, aquells éssers rescataven els seus amics. La nau tenia
tres cuines, cinc habitacions, tres banys i dos menjadors... Però de cop la porta es va
tancar amb nosaltres a dintre.
La nau anava tant ràpid que en dues hores vam entrar al planeta VAR-34. El planeta
era gegant, la ciutat era moderna, els éssers eren robots intergalàctics que salvaven
robots en perill, estaven molt avançats de tecnologia. Resulta que parlaven català. Ens
van dir que era possible arribar a la Terra però que havíem de reservar el vol i estava
molt ple. Estava tant ple que segons les llistes en tres dies no podíem marxar.
El primer dia al planeta vam visitar els restaurants, hi havia una pizzeria que es deia
Varafet i feien pizzes en forma de robot amb antenes amb volum. La pizza era tan bona
com la que compres al supermercat. Després vam anar a dormir a l’hotel Vescatuno, a
la planta nou-centes noranta nou. L’hotel era de luxe; en resum, era un gratacel.
L’endemà vam anar al centre comercial Vecopji. Tenia moltes botiges com l’H&M, el
C&A, Mango, etc. Vam comprar moltes coses, i vam menjar molts gelats. Després d’un
dia molt llarg vam anar a dormir. El dia que havíem de marxar resulta que es va
espatllar la nau, i ens van dir que en dues hores estaria arreglada, i vam anar d’excursió
pel planeta. El que ens va agradar més va ser una muntanya que es deia Martul, tenia

forma de tres punxes i a la punxa del mig hi havia un castell amb vistes el mar, però no
vam tenir temps de visitar-lo perquè havíem de marxar cap a la Terra.
Els pares estaven molt preocupats, els hi vam explicar el que havia passat i van parlar
amb la Generalitat de Catalunya i els van donar permís perquè els robots poguessin
viure a la Terra. I ens vam fer amics de molts robots.
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