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Hi havia una vegada un cotxe gran que es deia Lluna. S’havia quedat enganxat a la terra perquè hi havia fang.

111

El cotxe lluna

Va venir una grua i se’l va emportar a la benzinera i quan li van posar benzina ja estava content. Se’n va anar a casa, va agafar una ampolla i va beure aigua.
Se’n va anar a tirar per la rampa amb els seus amics: un cotxe petit, una moto, una furgoneta,
un ànec i un cavall.
Van anar tots a casa del cotxe Lluna perquè volien dormir, però no hi cabien tots, només es
van poder posar al llit els animals i els cotxes es van quedar aparcats al costat dels animals a
dormir.
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A mitjanit, el cavall es va escapar a les muntanyes.
Al matí, la furgoneta va anar a despertar als amics i va veure que no hi havia el cavall.
Els amics, l’ànec, la furgoneta, el cotxe petit i la moto, van decidir anar a buscar-lo per tot
arreu: pel bosc, per les illes, pel mar, per les granges, per les feines dels pares.
Van trobar el cavall a la muntanya. Havia marxat cap al riu a beure una mica d’aigua.
Van decidir jugar una estona amb les joguines, sobretot al futbolí que era el què més li agradava a la furgoneta i al cotxe, però el cavall va anar a dormir una estoneta ja què, a la nit, no
havia dormit gens.
Al cap de poc, es despertà el cavall i tots plegats van anar al zoo on un lleó els va preguntar:
- Hola, quina pandilla més estranya feu!!!
- Ui!! I tant què sí!!!. Va contestar el cotxe. I tot seguit va dir que estaven pensant anar a la
platja a banyar-se i a prendre el sol i que si volia anar amb ells. El lleó va marxar encantat.
Un cop a la platja van trobar un dofí que nedava pel mar, una tortuga que prenia el sol i un
elefant que passejava. Aleshores tots junts van decidir anar a Disneyland París.
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Un cop allà, van agafar el trenet que dona la volta per tot el parc i van poder veure el castell,
en Plutó, la Sireneta, la Ventafocs, etc. Tots i totes van decidir parar i menjar molt de pastís de
xocolata.
El Mickey i la Minnie, estaven tant contents que els hi van regalar les seves millors pel·lícules!
Però, de sobte, va aparèixer el Gegant del Pi i els va dir que si no li xocaven la mà, no podrien
sortir i tornar a casa.
Entre tots van decidir apujar-se uns sobre els altres per poder arribar a la seva mà, que era
mooolt amunt.
I així ho van fer, primer el cotxe lluna i sobre d’ell el cotxe petit, la moto, la furgoneta, l’ ànec,
el cavall, el dofí, la tortuga i l’elefant, que amb la seva trompa tant llarga va xocar la mà del
Gegant!
Entre tots van aconseguir marxar cap a casa. Sempre recordaran aquesta història i a tots els
seus amics!
I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte s’ha fos!
FI
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