
Qui s'ha menjat
el meu 





Una vegada hi havia

una granera i una poma

que eren amigues.
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La poma era molt

especial, era negra i

tenia un cor al costat de

la tija.
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La granera i la poma

volien pujar dalt de la

torre.

Com pujaran?
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Un home que

passava per allí,

els va posar una

escala.

Però es va trencar

en posar el primer

peu.

Podran pujar?
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L'home, que venia

de pescar, estava

tan famolenc que

agafà la poma i

sense pensar

 se la va menjar...
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La granera, en

perdre a la seua

amiga, es va ficar

trista.

Va decidir

descansar baix d'un

arbre.

Algú l'animarà?...
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Un follet màgic que

passava, li

preguntà: 

Per què estàs trista?
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- Vull tindre un cor

com la meua

amiga.

Així la recordaré

sempre.

Prodries ajudar-me?
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- Per poder

aconseguir-ho,

hauràs d'agranar el

desert que hi ha

dalt de la torre.
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La granera, per

poder pujar, es va

fer una escala amb

pals.

Finalment...
ho va aconseguir!
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En arribar dalt es va

sorprendre...

 

Hi havia molta sorra

per agranar!

On posarà tota

aquesta sorra?
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Portaré un granet a

cada part del món?

Què faré amb la

sorra?
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Per acabar prompte,

va decidir amagar-la

baix d'una catifa.

Aconseguirà

el seu desig?
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El follet

li va concedir

el cor.
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Però la granera

seguia trista.

Trobava a faltar
a la seua amiga.
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Va decidir plantar el

seu cor al costat de la

torre.

 

D'ell va créixer un nou

arbre amb negres

pomes...
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