
El drac que vivia al llibre 

Sabeu? Hi havia una vegada un drac que vivia dins un llibre màgic, però no podia sortir. 

El llibre era a una illa on hi vivia un pirata. Un dia el pirata quasi cau de grapes quan el llibre li 

va quedar aferrat a la pota de fusta. Va agafar el llibre i se l’endugué al castell. El vespre va 

pensar a llegir-lo i el va obrir. Va sentir un bramul i una veu que li deia: 

- Tanca que fa fred. 

El pirata es va espantar molt i per poc no es fica el ganxo a l’ull bo que tenia. El pirata llavors va 

fer foc a la xemeneia i va tornar a obrir el llibre, llavors la veu li va dir: 

- Ara està millor. 

- Qui ets? – va dir el pirata. 

- A veure si em trobes… 

El pirata va començar a mirar el llibre per tots els costats i a la darrera pàgina va veure el drac 

que pipellejava molt ja que li havia entrat una busca dins un ull, i com que el pirata tenia bon 

cor li va treure. El drac li va explicar al pirata que era un llibre màgic perquè mai no contava la 

mateixa historia, sinó que s’adaptava segons el que havia d’aprendre la persona que l’havia de 

llegir. El pirata era una mica mentider, així que el drac li contà la historia del pastor mentider. 

El pirata va quedar molt content perquè va aprendre a no ser mentider i va pensar a deixar el 

llibre a la seva tia la bruixa presumida que només es mirava al mirall i que vivia a una cova que 

sempre estava ben neta. El drac va contar a la bruixa el conte de la rateta presumida. 

D’aquesta manera el drac i el llibre varen recórrer el món ajudant les persones a ser més 

bones.  
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