UN NADAL EXTRANY
Hi havia una vegada unes amigues més ven dit les millors amigues del món.
Es deien Laia i Ona, la Laia va invitar la Ona per la nit del Pare Noel .
La Ona estava molt emocionada i volia que fos una nit meravellosa i demanar al Pare
Noel molts regals: un slime, un kit de slime, roba, etc.
Va arribar la Nit de Nadal les dues estaven molt emocionades, la Ona va arribar i va
començar la festa!!!
Van fer galetes de fondant també van dibuixar una bona estona...
I quan van acabar de dibuixar estaven una mica cansades però no molt, van fer moltes
manualitats que van trobar a “YOUTUBE” i les van enganxar per casa. La Laia tenia un
gat en Mixu tenia uns quatre mesos va néixer al Juliol el 15 era un entremaliat li
agradava li agradava molt jugar i molestar a la Laia...
Després van estar jugant amb en Mixu llençant-li el ratolí i el Mixo s’ho portava així
durant molta estona... Fins que la mare de la Laia ela va dir que s’anessin al llit per què
era molt tard. Eren les dotze de la nit, i sinó no vindria el Pare Noel. Al dia següent van
anar a la Ona i la Laia al menjador corren però quan van arribar es van quedar
bocabadades perquè mai no...
No hi havia cap REGAL! Van estar buscant molta estona no els trobaven, on estaran va
preguntar-se la Laia, van mirar a veure si havia petjades o alguna cosa del seu trineu.
Les galetes de fondant que van fer estaven intactes ni una sola molla de galetes res!
Una mica decebudes van anar al parc.
Es van pujar als gronxadors i van volar molt alt, tant que van sortir disparades i se les
va menjar un portal! I van acabar en el Pol Nord elles no sabien on estaven, van veure
uns elfs eren molt bonics amb aquells cascavells als peus i al barret.

Els van preguntar:

-Sabeu en estem?
I ens van respondre:
-Al Pol Nord, nosaltres treballem pel Pare Noel allà teniu la seva casa.
Van entrar sorpreses i amb intriga... Van veure una petita habitació i una porta, van
investigar la habitació amb molt de compte de no fer mal alguna cosa.
Després d’estar investigant la habitació van veure que no hi havia cap perill, van obrir
la porta i van veure una sala immensa, enorme, hi havia moltíssimes joguines.
El Pare Noel les va veure i va anar a reveure-les molt desesperat, les nenes li van dir a
la vegada
-Perquè els nostres regals no han arribat a casa, volem regals!!
El Pare Noel se les va mirar i va respondre
-No puc portar regals estic molt gran.
Les nenes o sabien tindria com 5.000 anys ho mes.
-Nosaltres portarem els regals.
El Pare Noel estava molt content per que aquelles dos nenes es va oferir a ajudar-lo
-Pues aquesta nit sortirem, vosaltres baixareu per la llar de foc i jo conduiré.
Va diré el Pare Noel. El Pare Noel els va deixar una habitació per què es relaxessin, va
arribar l’hora, estaven inquietes i nervioses, el Pare Noel els va dir que es relaxessin
només tenien que ficar-se per la llar del foc, posar els regals, agafar el menjar i sortir.
Es van pujar al trineu i van sortir corrents,
-Quina meravella quina il·lusió, bola molt alt! Van a la vegada.
-Ja hem arribat a la primera casa; -Va dir en Pare Noel.

Van sortir plenes de pols negre, van passar per tot arreu per Africà, Americà, Oceania,
Àsia i Europa, van arribar a l’ultima casa, estaven cansades, però faltava l’últim esforç,
van baixar per la llar del foc com totes les cases anteriors, però al pujar per aquí va ser
diferent; van deixar els regals i van intentar pujar però en les altres cases hi havia
maons sobre sortits però en aquesta casa no, o van intentar vuit vegades i a l’ultima o
van aconseguir, les va portar a casa seva, molt contents tots.
PER LES NENES VA SER LA SEVA MILLOR NIT DE NADAL!
CONTE CONTA IA S’HA ACABAT .

