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capitol 1 
 
Animals atrapats

EL YETI: Es com un gorila blanc I té molt de pel. 

 

DENT DE SABLA: Es un llop  de color carn i té dos dents 

molts llargs i afilats. 

 

AERODACTYL: Es un dinosaura volant .          .    

  

Mac: Es el dolent del conte i es vellet 

 

 Una vegada hi havia vivint en una caseta tres animals.De 

cop van tenir la idea de sortir al llac, els tres van estar 

d'acord, llavors van anar cap allà . Un cop allà es van trobar 

una caseta i van decidir entrar a mirar, es van apropar a  

picar la porta i  una veu estranya va contestar:   

-Què voleu nois? 

Els tres animals es van quedar mirant sorpresos. El yeti va 

dir:  

-És un bruixot! els tres van allunyar-se lentament però al 

marxar van trencar el nino preferit del bruixot i aquest es va 

enfadar tant que va enviar els animals a dins d'un videojoc. 

En al videojoc els amics van veure un cartell que posa:  

“Si voleu sortir haureu de passar-vos els quatre nivells del 

joc”. 
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Capitol 2: 
  
Entrem al 
videojoc

Dins del videojoc van aparèixer a la jungla. 

A cada nivell apareixen obstacles més difícils que en el nivel 

anterior. 

 Els estaven en l'1, el més fácil.  L’obstacle era una serp de 8m 

negre i blanca. Aleshores es va preocupar molt perquè havien 

de lluitar contra ella.  

  

El Dent de saple el Yeti i Aerodactyl de sobte van anar al 

voltant d'un arbre es van anar enrotllant i la serp no se 

n'adonava que lluitant contra els s'anava enredant més a les 

branques i al final no es va poder moure i així els tres amics la 

van superar i van anar al nivell 2. 
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Capitol 3 
 
Sense 
escapatoria a 
l’illa

En el nivel 2 havien aparegut a l'oceà Atlàntic. Aquell cop 

a l’ obstacle eren 100 piranyes que menjaven carn. 

Llavors es han de anar a alguna illa i construir una barca 

amb el que trobessin per allí, però les piranyes els 

perseguien. Els tres amics han de va fer alguna cosa 

ràpid. aerodactyl els va agafar volant i van anar a una illa. 

El mar estava molt mogut i era un tsunami. Al despertar 

estaven a la sorra, al nivell 3. 
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Capitol 4: 
 
Mil grams de 
sorra

El nivel 3era al desert. Només entrar es van trobar amb un 

escorpí gegant que si et punxava et tornaves dolent. Els tres 

animals van intentar esquivar els atacs de l'escorpí. Entre al 

desert van trobar molts cactus i els van agafar per llancar-los a 

l'escorpí i li van tirar tants cactus que el van deixar fora de 

combat. Al darrere d'ell es va obrir una porta per escapar a 

l'últim nivell però per desgràcia l’escorpí abans de quedar fora de 

combat va punxar el Dent de sable i es va tornar dolent l’ 

aerodactyl i el yeti van escapar. El dent de sable els va perseguir 

just quan estaven tots fora, la porta es va tancar i van entrar a 

l'últim nivell.    
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En el nivell 4  el dent de sable encara estava 
hipnotitzat i encara era dolent.  L'obstacle era qui els 
havia tancat allí…. el mateix bruixot misteriós que 
vivia en el llac!!!! era el més poderós i estaven en el 
més difícil dels nivells.  El dent de sable va atacar els 
seus companys d'equip el bruixot se 

Capitol 5 
 
El jefe final
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n’enreia:  Ha ha ha!!! i el bruixot li va dir: lluita per mi dent 

de sable! Venga!. Aerodactyl es va posar a volar per anar a 

pel bruixot i el Yeti i es va quedar lluitant amb el Dent de 

sable.  
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Capitol 6 
  
Tornem a la 
realitat

Aerodactyl va baixar en picat contra el 

bruixot però ell li va tirar una bola de foc. 

Aerodactyl va caure ferit al terra quan el 

bruixot va tirar un altre bola de foc 

aerodactyl la va agafar i li va tornar el 

bruixot, que va quedar fora de combat.  

Llavors aerodactyl va anar a ajudar al yeti. 

Per sort el bruixot abans de quedar fora de 

combat va tirar una poció que torna vo a la 

gent i li van llancar ràpidament al Dent de 

sable i així es va tornar bo. Llavors una porta 

es va obrir i ho van anar a celebrar tots  

Junts, havien superat tots els nivells. 

  

  

FI 
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Un aerodactil un yeti i un 
dent de saple van entran en 

una aventura increible dintre 
d'un videojoc pasanse tots 
els nivells per poder sortir i 

lluitan contre monstres 
flipants.
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