
Els amics i les croquetes
Hi havia una vegada una classe de cinquè amb disset nens i nenes. Un dia Mary, la
seva professora, va anar al lavabo. Ja havien passat vint minuts i no tornava, així
que es van estar tota l’hora de mates parlant fins que la Paula va dir “si no torna,
toco el dos”, per això, Abde i Xin Hui van decidir anar a buscar-la. Van estar
buscant-la vint minuts.

Mireia: Per què heu trigat tant?
Abde: No hi havia res.
Paula: Doncs ara, jo sí que marxo.

Van estar mitja hora decidint què farien fins que Paula va treure el seu mòbil i tots
van dir “truca a la teva mare!!”, però Paula es va posar a gravar tik toks.

Nagore: Gravem un tik tok!!!
Leire i Jingyi: Nosaltres també volem sortir!!!

Així que es van posar tots a gravar tik toks, excepte Daniel, Hugo, Eric i Aitor. Eric
va adonar-se que en David no hi era a la classe i, tots quatre, van estar mitja hora
buscant-lo per tota l’escola. En últim lloc, van anar al menjador i se’l van trobar allà,
menjant-se totes les croquetes.

David: Ara la Maribel ja no ens podrà dir “no us les podeu menjar, són pel profes”.
Després va girar-se i al veure als seus companys els va saludar.

David: Ah hola. No us havia vist, voleu una?
Hugo: Jooo!!
Aitor: Joooo!!!!
David: Ho ha dit primer l’Hugo.
Eric: QUÈ ESTÀ PASSANT!!!- va cridar.
David: Res. Vols una?
Eric: D'acord, peró només una eehh.

Gairebé vint minuts després s’havien menjat unes vint-i-cinc croquetes cadascun.
L’Aitor era l’únic que mirava i ja no va poder aguantar-se més.

Aitor: Puc una?
David: No, només queden setanta-sis croquetes.
Hugo: Ara setanta-cinc.
Dani: Aquella croqueta es mou!!- va cridar.
Croqueta: Ajudaaa. Sóc la Mary!!!



Aitor i Dani: Aaaahhh!!!!

Hugo, que no s’havia adonat de res, estava a punt de menjar-se a la Mary, que ara
era una croqueta, fins que l’Eric va dir:

Eric: Noooo!!!!!
David: Mary, m’he menjat a algú?
Mary (croqueta): Bé...només al Carlis…- i se li va caure una llagrimeta.
Dani: I ara, què fem??!!
David: Jo no suportaré que em faci la classe una croqueta!!!
Mary(croqueta): Jo només estava al lavabo i de sobte estava al menjador convertida
en croqueta!!!
Tota la classe: Ahhhh!!!!! ESTÀ PARLANT!!!!

La classe havia baixat al menjador i es van trobar a la Mary croqueta i el Dani els ho
va explicar tot.

Llavors en Rubén li va fer un petó a la Mary que encara era una croqueta.

Aitor: Però... Què fas??
Rubén: Ho he vist a una peli.
Paula i Ana: Jajajaja.
Jaime i Izan: On està la croqueta?
Ana i Leire: CROQUETA!!!!!
Xin hui: I si ens dividim en grups per buscar la croqueta?
Jaime: D´acord.
Nassim: Al menjador no està.
Mary (normal): Estic a aquí. I ara ja estic normal. - Era un altre cop humana.
Ruben: Ahh ara he de fer petons a totes les croquetes?!..
Izan: Sí, jajaja.

El Rubén li va fer petons a totes les croquetes.

Rosa: Mary!!!
Mary: Rosa!!!!
Aitor: Només falta el Carlis.- Se li queia un llagrimeta

I conte contat,aquest conte s'ha acabat i van ser feliços i van menjar croquetes.


