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LES AVENTURES DELS 6 AMICS

Hi havia una vegada una princesa d’Amèrica
del Sud que es deia Arnaueta i que va anar a
tirar-se amb parapent. Allà s’hi va trobar la
Xènia, que era del Japó; en Mister Potato,
que venia del país de l’Hort de les Patates; i
en Michael Jackson, que va venir d’Estats
Units corrent. Al cap d’una estona, es van
trobar la reina Elsa, que venia del Palau de
Gel i l’Aleix, que venia de la Índia i era
policia.
Tots junts, van decidir anar a fer una cursa de
motos d’aigua. Quan van ser al riu van
aparèixer sis cocodrils amb les dents molt
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punxegudes. Eren molt ferotges i tenien
molta gana. Els sis amics estaven molt
espantats perquè se’ls volien menjar i van
decidir cridar els seus soldats.
Per cridar els soldats, van fer servir xiulets,
cançons, trompetes i tambors. De sobte van
arribar els soldats de cadascú: un exèrcit per
salvar la princesa Arnaueta, un exèrcit de
patates per salvar Mister Potato, un exèrcit
japonès per salvar la Xènia, un exèrcit de gel
per salvar la reina Elsa, un exèrcit indi per
salvar l’Aleix i un exèrcit que cantava molt
fort per salvar en Michael Jackson.
Els exèrcits van lluitar molt i els sis amics van
caure per una cascada que els va portar al
mar. Quan van ser al mar, van aparèixer uns
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taurons. L’exèrcit de taurons era manat per
un tauró molt gros de 250 kg. Els exèrcits
dels amics els van tornar a salvar i van poder
sortir del mar.
Quan van sortir del mar, es van acomiadar i
van decidir que sempre serien amics i es
tornarien a trobar a Sant Pere de Torelló.

I conte contat, conte acabat!
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