
El nen i el drac 

Hi havia una vegada un nen que es deia Pere. En Pere vivia en una petita ciutat anomenada 

Vilalletres. 

A en Pere li agradava molt llegir, com a tot bon vilalletrenc. Cada dissabte, en haver acabat les 

seves feines, en Pere anava a la biblioteca a agafar un llibre. 

Aquell dia, quan en Pere va arribar a la biblioteca, es va adonar que des d’un racó sortia una 

lluentor que semblava que l’estava cridant "vine, vine, vine i agafa’m!" 

En Pere va agafar aquell llibre màgic i se’n va anar cap a ca seva. 

Quan estava a la seva habitació va obrir el llibre i a la primera pàgina va veure que hi havia un 

petit drac molt trist. "Per què estarà tan trist, aquest petit drac?" 

De sobte, com per art de màgia, va sortir el drac del llibre i es va posar davant d’en Pere, que 

va caure de cul al terra de la por que va tenir. 

- No tinguis por! –va dir el drac. Allà on visc ningú no té por de mi! 

- I on vius tu? –va preguntar en Pere. 

- A l’illa màgica dels dracs, és clar! –li va contestar el drac. 

- I per què estàs tan trist? –tornà a preguntar en Pere. 

- Perquè he de trobar un tresor per passar una prova i que em deixin treure foc per la boca! 

Així sí que faré por! 

- Vols que t’ajudi a trobar aquest tresor –va preguntar en Pere. 

- És clar que sí! –va dir el drac.  

Dit i fet, varen anar a la biblioteca.  

- Aquest és un lloc màgic –va dir en Pere– ple de tresors! Cadascun d’aquests tresors té una 

màgia distinta! Uns, t’emporten a països llunyans; altres, et fan viure moltes aventures; 

amb uns altres, et pots fer un fart de riure! Ja veuràs com trobes el teu tresor! 

Així va ser com el drac va triar un llibre i se’l va emportar cap a l’illa màgica. En Pere es va 

acomiadar d’ell dient-li: 

- Fins a una altra! 

Quan al dia següent en Pere va tornar a obrir el llibre, quina no seria la seva sorpresa en 

comprovar que a la primera pàgina sortia el drac molt content... traient foc per la boca! 
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