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Per al meu fill Alejandro, 
que sent passió pels rellotges
                                           A. Alonso

A la meua bruixeta Reme
       M. Monescillo
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Aprofitant que fa bon oratge,  

la bruixa Nàdia i la seua neboda Rebeca  

han eixit a pegar una volta pel bosc  

per buscar gerdons.

Normalment, la gent agafa  

gerdons per fer melmelada,  

però les bruixes els utilitzen també  

per a moltes altres coses.







Aquesta vegada, Nàdia vol ensenyar  

la seua neboda a fabricar Refresc 

Endolcidor. Es tracta d’un refresc que, quan 

el prens, et fa més amable i dolç amb tot el 

món. Es prepara amb gerdons i bambolles 

marines.

Aquest matí, Nàdia ha comprat una 

botella de bambolles marines al Gran 

Mercat Màgic del bosc. Ara, el que han de 

fer és aconseguir els gerdons.

8





—Creuem el Rierol Daurat i anem 

fins al Racó dels Mussols —diu Nàdia—. 

És un lloc molt ombrívol; de segur que hi 

trobarem gerdons.

Rebeca no ha estat mai al Racó  

dels Mussols. Allí els arbres són tan alts  

i frondosos que no deixen passar la llum  

del sol.

Davall dels arbres, hi ha un muntó 

d’arbustos verds plens de gerdons. Rebeca 

els agafa un a un.

Un vent fred agita les copes dels arbres. 

Tot i que és de dia, a la llunyania se sent 

el cant d’un mussol. Rebeca està un poc 

espantada.
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En un lloc tan fosc es podria amagar un 

ós, o potser un troll malvat...

De sobte, sent un espetec i una 

respiració entretallada. Rebeca es queda 

molt quieta. I després crida.

Entre els arbustos apareix un cocodril 

enorme.
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En sentir el crit de Rebeca, el cocodril 

s’espanta i corre a amagar-se. Però després 

ho pensa millor i es gira a poc a poc sobre 

les seues potes maldestres. La mira fixament 

amb els seus ulls grans i verds, que semblen 

de vidre. Dues llagrimotes rellisquen per les 

seues galtes.
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ysUn cocodril misteriós
La bruixa Rebeca ha trobat un cocodril que no és el 
que sembla. Una fada li va fer un encanteri fa molt 
de temps i, per tal de desfer-lo, haurà de reunir cinc 
llàgrimes molt especials. Però aquestes llàgrimes 
han de caure dins d’un flascó màgic a una hora 
concreta… Podrà Rebeca ajudar el cocodril i trencar 
el malefici per sempre més?

Amb «Un cocodril misteriós» aprendràs…
A llegir l’hora en un rellotge d’agulles.
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Per a fer més gustosa la lectura!




