LA GRAN AVENTURA
Era una vegada un xiquet anomenat Vicent que buscava viure una gran aventura. Amb aquesta
idea se’n va anar al parc. Tenia la sensació que hi trobaria acció.
Va buscar i buscar i no trobava res, fins que, baix del tobogan va veure una cartera de senyora.
Vicent es va ficar en una caseta del parc per mirar més atentament la cartera i esbrinar de qui podia ser.
Dins hi havia apuntat un número de telèfon però, com en el parc no hi havia cap cabina telefònica, no va
poder cridar. Aleshores es va fixar en l’adreça escrita en un
paper i va decidir anar-hi. Quan va arribar a la casa es va
trobar amb una dona molt rica que, en agraïment per tornar-li
la cartera, li va donar una fortuna.
De camí a casa, Vicent va veure una tenda d’objectes
tecnològics, molt cars. Va pensar que ara sí podria comprarse’n algun. Així que va decidir entrar a la tenda. Va trobar un
aparell màgic que feia tot el que volies i es va quedar
meravellat. No podia creure’s que allò poguera existir i el va
comprar. Li va costar tots els diners de la gratificació.
Quan va arribar al seu domicili va contar a la seua mare tot el que li havia passat i li va ensenyar
l’aparell que s’havia comprat. Tenia forma de cub i era del color de l’or. El xiquet va demanar-li joguets
de tota mena per a divertir-se amb els seus amics. Aquell dia era el millor de la seua vida!
Al final, però, es va cansar de tants joguets i va pensar en una altra cosa. Molt content va dir en veu alta
a la màquina màgica:
-Volem fer plantes amb els dits i que, fins que deixem de tocar-les, no paren de créixer !
De repent, tots els dits grossos dels xiquets es van tenyir de color verd. Aleshores, se’n van anar
corrents fins a l’escola. Davant de la porta principal es van agafar de les mans i tots alhora les van ficar
sota terra. Junts van dir:
- Creixeu cactus, per tot arreu!.
Nou cactus van començar a créixer sense control. Si els xiquets tocaven les plantes amb els dits,
aquestes continuaven fent-se grans. Les punxes també. Un xiquet s’hi va quedar penjant a més de tres
metres de terra.
Aleshores, Vicent va demanar a la màquina un nou desig:
-Volem que el dit més menut faça que les plantes es tornen més menudes!.
Així van aconseguir que el seu amic Marc baixara dels núvols.
Després el xiquet va pensar que seria millor desitjar coses menys perilloses. Com ara que s’omplís de
llepolies tot el pati del col·legi.
Finalment va demanar ser el rei del món. Però just quan veia la corona d’or, la màquina màgica va fer
un soroll estrepitós i …….Vicent es va despertar d’un somni.
Vicent va explicar a la seua mare i als seus amics tot el que havia somniat. Ell seguia pensant que era la
millor aventura que li havia passat mai.
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