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Com cada dia Lola volia eixir
al camp.

Primer havia de ficar-se el
seu vestit i el seu llaç blau.

Després, havia de desdejunar
un got de llet amb cereals.

I per últim, havia d'eixir a
veure als animals de la

granja. 
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Lola estava furiosa!
No trobava res al seu lloc!

No estava el llaç!

No estava el vestit!

No estava el got de cereals!

Va començar a obrir calaixos
i armaris, però no hi havia

res.

On estaran totes les coses?
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Lola va baixar les escales de
la casa i va eixir fora.

Els animals estaven a la
granja...

però ella anava en
pijama!
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De sobte, van començar a
aparéixer les coses.

En observar als animals,
s'adonà que la vaca...

portava el seu llaç al
cap!
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L'aneguet
portava el seu

vestit!
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I el porc
s'estava menjant
els seus cereals

amb llet!
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En veure aquella situació 
tan divertida,

Lola va començar a riure a
riallades.

Segur que tot això era obra
del seu veí nou. 

Era un home estrany, 
amb roba estrafolària, 

parlava sol,
i a més,

tenia poders....



11



12

Lola decidida, se'n va anar a
preguntar-li al seu veí.

I llavors....

Lola havia oblidat que era el seu
aniversari!!

La seua família, amics i el seu veí
havien parlat amb els animals per

fer-li una festa sorpresa de
disfreses. 

Per això, tots els animals portaven
les seues coses.
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Lola va celebrar el seu
aniversari amb tota la seua
família, els seus amics, els

animals i el seu veí nou.

Quan va obrir el seu regal
d'aniversari,
dins hi havia

un nou vestit
i

un nou llaç!
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