Hi havia una vegada al planeta Terra un país anomenat

Llibrelandia on el principal passatemps dels habitants

eren els llibres i les històries. Els habitants d'aquest pais
s'ho passaven molt bé llegint i escrivint històries
fantàstiques i d'aventures.
Un dia varen desaparèixer tots els llibres que llegien i les
històries que s'havien escrit . Tots estaven desesperats
intentant descobrir el perquè havia passat aquella cosa tan
estranya.
Na Núria i en Tomàs, dos germans bessons molt eixerits,
varen començar a investigar sobre aquestes desaparicions
i varen descobrir unes petjades a la biblioteca de
Llibrelandia. Aquelles petjades eren molt estranyes i no
es semblaven en res a les nostres.
Cercant, cercant, varen veure una
espectacular que enlluernava i no
exactament el que passava.

llum brillant i
deixava veure

-Mira Núria, un llibre enterra! - digué en Tomàs.
Na Núria l'agafà i descobrí que era un llibre molt
interessant de la biblioteca que quan l'obrien, a dins hi
havia un altre llibre i si obrien aquest se’n trobaven un altre
i el seu títol era LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA.
De sobte, sentiren un renou molt rar i estrany que venia de
darrera uns arbusts.
Era un extraterrestre!

Aquest era un ser estrany, amb tres ulls molt rodons, dos
nassos, una boca gegant i una antena al cap. Era de color
verd amb l'esquena plena de taques. Les seves cames
eren bastant llargues.
S’espantaren molt quan el
veren i quedaren bocabadats
amb aquell ser tan lleig. Es
desmaiaren i al despertar-se es
varen trobar dins una fantàstica
nau plena de tecnologia super
avançada.
-Tomàs ,Tomàs,
dir na Núria.

on som?- va

En Tomàs, mig adormit, mirà al
seu voltant i no podia creure el
que
veia:
ordenadors
grandiosos,
hologrames,
pantalles gegants, botons i més botons, androides i... un
munt de llibres!
De sobte l'extraterrestre es posà a xerrar:
-El meu nom és Kevin i he vengut a la Terra perquè volem
saber què feis amb aquesta cosa que teniu a les mans i
que quan la mirau estau tots calladets i concentrats.
Els dos germans els estranyà aquella veu tan diferent a la
seva i una pregunta un tant estranya.
Na Núria li respongué:
-Es diu LLIBRE.
-I per a què serveix aquest llibre? -li demanà en Kevin.

- Idò serveix per moltíssimes coses- li responen tots dos al
mateix temps:
. Per descobrir i investigar.
. Per entrenar la lectura.
. Per comprendre les coses.
. I per a moltes més!
-A les hores m'he haureu d'explicar tot això què vol dir digué l'extraterrestre.

Els
nins
explicar-li de
molt senzilla:

intenten
manera

-Tot això que tens aquí
,a la nau, són llibres.
Els llegim i mitjançant la
lectura
coneixem
i
aprenim moltes coses.
Ens agrada molt i
passam gust de llegir i
escriure històries.
En
Kevin,
molt
concentrat escoltant a na
Núria i en Tomàs, es
despistà i xocà contra un
meteorit immens.
De cop i volta la nau
començà a fer coses
estranyes fins que els motors s’aturaren.

Varen caure a un planeta estrany anomenat ATLON 256
amb la nau desfeta i els motors aturats.
Na Núria, en Tomàs i en Kevin es posaren a cercar peces
per arreglar la nau espacial. De cop i volta, se n'adonaren
que en Kevin havia desaparegut. Els dos germans,
cercant i cercant el trobaren comprant llepolies de fraula.
- En voleu?- demanà en Kevin.
-Es clar que sí, moltes gràcies. Però ens ajudaràs a tornar
a Llibrelandia?
-D'acord!- contestà en Kevin.

Anaren a demanar ajuda al rei i aquest els contestà :
-Amb una condició: abans de tornar al vostre planeta
m'agradaria que m’escrivissiu un llibre.
Es varen posar a escriure un llibre amb 365 històries, una
per cada dia de l’any. S'ho passaven "pipa" escrivint
aventures: castells plens de fantasia, dracs dolents, bruixes
amables, monstres lletjos i forçuts, pirates malvats i
fantasmes visibles.
El llibre, el titularen MÓN D'AVENTURES.
El rei, anomenat Riqui, estigué tant content que pegava
bots per les parets i es va comprometre a tornar-los a la
Terra.
Arreglaren la nau i tornaren cap a casa amb la condició de
que en Kevin i els seus amics venguessin a la Terra per

celebrar el 25 aniversari de la Biblioteca de Sóller,
dia 11 d'abril del 2014.
A partir d'aquest dia els llibres es posaren de moda al
planeta ATLON 256!!!

FÍ

