
EL LLIBRE MÀGIC

Una tarda a l’escola, la mestra va demanar als seus alumnes que fessin grups de
tres i que preparessin la lectura d’un llibre per al concurs de lectura en veu alta que
s’havia organitzat a l’escola. El concurs tindria lloc en unes setmanes i la mestra els
va dir que podien triar un llibre de la biblioteca de la classe. Però el que no sabien
els alumnes era que entre tots aquells llibres havia un que era màgic! La mestra
només els va dir que el Roger, el Pau i la Paula presentarien un llibre ben especial el
dia del concurs. Així doncs, la mestra els va donar el llibre “especial” perquè
comencessin a preparar la presentació.

Aquella mateixa tarda, al sortir de l’escola, tots 3 amics van quedar a casa de la
Paula. Només arribar-hi van decidir llegir-lo en grup. Van col·locar el llibre al mig,
estaven molt emocionats i van començar a llegir-lo. De sobte, van desaparèixer les
lletres del llibre i tot es va il·luminar. Els nens es van quedar adormits i més tard, es
van despertar en un bosc.
La Paula va dir: - On som?-.
El Pau va respondre: - Crec que estem dins del llibre!
I el Roger va exclamar: - Però què dius? Això és impossible!
La Paula es va girar i al seu darrere va veure una porta, però al voltant de la porta
no hi havia res extrany. Llavors, va avisar al Pau i al Roger: - Nois, entrem?
El Roger va dir: - Si això farà que tornem a casa, doncs sí!
-Però vosaltres esteu bojos? - va dir el Pau. Estem dins del llibre, no us enrecordeu
de la porta que et porta als reptes?-va preguntar el Pau-.
La Paula va dir: - És veritat! Però per què no entrem i superem els reptes? Així
podrem sortir d’aquí!-.
El Roger va respondre: - D’acord, però anem en compte perquè el primer repte serà
el matemàtic i segur que serà molt complicat!.
Tots tres van entrar per la porta i va venir un robot que els va dir: -Benvinguts a la
fira dels reptes! El primer repte a superar és el matemàtic “Quan és 20 més 20?”-.
La Paula va dir: -És broma, no? I el Roger va dir: - Al final, no era tan complicat…-.
Mentre el Pau anava reient...
El Roger i la Paula van respondre alhora: - Quaranta!!!-.
Felicitats, ara passareu a resoldre el repte creatiu! - va dir el robot-.
De cop i volta, van aparèixer en un sorral i el robot els va dir:- Heu de fer un castell
de sorra! Mentre el feien, el Pau seguia rient…
Bé, van anar superant els diferents reptes: lingüístic, social, informàtic, etc.

Finalment, el robot va dir: - Ara heu de trobar i prémer el botó que us durà a casa!
El Roger va preguntar al Pau: - Per què no has parat de riure en tota l’estona?-.
I el Pau va dir: - Per què el botó ha estat tota l’estona a la meva butxaca, jajajaja!!!
Van tocar el botó i van tornar a casa. I no van parar de riure tots junts durant una
bona estona! I tot això és tan veritat com si no hagués passat!


