INVESTIGACIÓ AL SOL AMB SABOR DE XOCOLATA
Hola!, em dic Miquel demà aniré de viatge al Sol. Sé que “moriré de
calor” i per això he inventat una roba indestructible.
Ara estic molt nerviós, però intentaré dormir. Perdó, no us he dit la raó
per la qual anirem al Sol. Resulta que hem detectat amb un radar, que el Sol
ara és de color marró i no groc. Doncs ara ja sí que vaig a dormir, fins demà!
Avui és el dia de la investigació. El meu company Víctor i jo ens trobem
a la nau, ja preparats per l’enlairament.
Tres, dos, un....Ja!!! Ens havien dit que el viatge duraria tres dies.
Els dos primers dies van ser molt avorrits. La nau tenia dos calaixos
plens d’aliments i aigua, i no paraven de menjar. Però l’últim dia ja va ser més
distret, perquè ja sabíem que quedava molt poc per aterrar al Sol.
De sobte, la nau va dir:


“5 minuts per arribar al Sol”!!!! I just en aquell moment vam cridar:



Per fi!!!

Llavors, ens vam posar la roba indestructible, els cascos, els guants, les
botes... i, la porta es va obrir. Ens vam agafar de les mans i vam saltar.
Justament havíem començat a caminar, quan el Víctor va dir:


Miquel, i si aquest color marró del Sol és “caca”?



No diguis ximpleries- vaig dir-.



Doncs a comprovar-ho! – va dir en Víctor-

Jo, amb una cara de no estar gaire convençut, vaig agafar una mica i ho
vaig olorar. Com que olorava a xocolata, vaig començar a menjar.


Això està boníiiissim!

En Víctor també va començar a menjar.


No mengis tant - li vaig dir cridant - que si menges tot el Sol la Terra es
quedarà sense llum i calor , i ja no podrem gaudir de l’ estiu!

I per fi, va parar de menjar-se el Sol.
Vam agafar una petita part del Sol per tal que el Doctor Dauson, que és el
propietari del laboratori, l’examinés, per saber realment si és xocolata o altra
cosa.
Vam tornar a la nau i vam guardar la mostra en un recipient, i vam
començar la tornada a la Terra.

Els dos primers dies van ser igual d’avorrits que els de l’anada. Un cop a la
Terra, vam anar corrents al laboratori. Un cop allà, li van donar la mostra al
Doctor Dauson, que la va examinar i va dir:


Això és xocolata!!! No em digueu que això l’heu agafat del Sol!



Sí, vam contestar.



Heu descobert que el Sol està fet de xocolata!

La notícia va ser retransmesa per tots els canals del món.
En Víctor i jo ens sentim molt orgullosos.

