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 Hi havia una vegada un inventor que es deia James, ell tenia un petit laboratori on feia 
 els seus invents. No tenia prous diners i per això s’intentava guanyar la vida amb els 
 invents. 

 Un día se li va acudir la idea de crear un robot que li fés tota la feina de casa per 
 poder fer els seus invents. Es va tirar 3 mesos fent els càlculs i 3 setmanes construint 
 el robot. I passat 3 mesos i 3 setmanes … per fi va arribar el gran dia! Va encendre el 
 robot i va començar a aspirar tot el laboratori com si fos una aspiradora normal. 

 De cop i volta, se li va acudir la idea d'anar a una empresa famosa a mostrar-los el 
 robot.  Els va dir totes les funcions que tenia el seu robot. Al principi no es fiaven del 
 robot i li van demanar veure el robot fregant els plats. El robot va fregar els plats en un 
 plis plas. La reunió va anar genial, els jurats van voler fabricar el robot de seguida. Al 
 dia següent, per la tele ja va sortir l’anunci del robot. El dia que va sortir a la venda es 
 van acabar tots en 10 hores. L'inventor James es va fer ric. 

 Un any després, els robots van començar a fallar i destruir les cases. Quan l’inventor 
 es va assabentar, no s’ho podia creure. Les persones van començar a tornar els 
 diners i com que ningú comprava el robot l’inventor es feia cada vegada més pobre. 
 Fins que un dia, es va fer tan pobre que va haver de tornar al seu petit laboratori. 

 L’inventor no entenia perquè els robots no funcionaven, l’ únic que se li acudia és que 
 el programa que tenien els robots hagués fallat. L’inventor necessitava un robot per 
 cambiar-li el programa. I l’única manera de poder fer-ho, és anan a la central on 
 fabriquen tots els robots. 

 El viatge va ser llarguíssim. Quan va arribar, es va aconseguir colar i va poder fer-se 
 amb un robot.Va mirar si era que el programa havia fallat però no va trobar rès. 
 L’inventor es va començar a desesperar però…de sobte, se li va acudir una idea: 
 tornar a construir el programa.Va trigar bastant en recrear el programa. Fins que va 
 arribar l’hora de la veritat, es va fer silenci… va pulsar el botó i es va encendre com la 
 primera vegada! L'inventor va aconseguir que el robot funcionés.Tot el món va 
 començar a comprar el robot, els robots mai més van tornar a no funcionar, i l’inventor 
 va tenir una vida molt bonica i va ser molt feliç. 
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