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BENDOR VS FALCO-MAN 

 
 
Hi havia una vegada 
un granger i la seva 
vaca: la Felipa. E 
granger era llest i 
deia que la vaca 
també. 
 
El granger és en 
realitat un robot 
disfressat d’humà. Es 
diu Bendor. 
 
Però hi havia un 
dolent que es diu 
Falco-Man que es 
mig humà i mig falcó. 

Capítol 1: 
Els personatges
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Un dia com qualsevol 
altre, el Bendor 
estava donant-li el 
sopar a les seves 
vaques després es va 
dormir i quan es 
despertar les vaques 
havien desaparegut. 
Aleshores el Bendor 
es va treure la 
disfressa i va anar a 
per les seves vaques. 

Capítol 2: 
La desaparició
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Quan va arribar a la 
guarida del Falco-
man, va veure que 
s’havia menjat totes 
les vaques menys la 
Felipa, aleshores va 
sortir volant del seu 
amagatall. Va entrar a 
la guarida i va 
rescatar la Felipa, 
deixant el Falco-Man 
inconscient al terra. 

Capítol 3:  
El rescat
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Aleshores el Bendor li 
va donar una poció a 
la Felipa, que li va 
donar poders de 
volar! 
Mentre que el Falco-
Man dormia...  
El Bendor va posar 
moltes trampes a la 
seva granja, xarxes, 
alarmes etc… 
Quan el Falco-Man va 
arribar a la granja va 
intentar entrar 1, 2 i 3 
vegades, fins que es 
va rendir. 

Capítol 4: 
Les Trampes del Bendor
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Al cap d’unes 
setmanes,quan el Falco-
Man es va recuperar, va 
anar a fer les paus a la 
granja. La vaca es va 
espantar i va sortir volant.  
-Ja no m´agrada ser el 
dolent- va dir el Falco-man  
-Ens ho pensarem -va 
respondre el 
Bendor,mentre la vaca 
tornava. 
 Passats uns minuts el 
Bendor va acceptar. 
van fer el tracte de que no 
es tornaran a ballarar-se 
mai més i es van fer amics 
per sempre. 
 
                       FI 
 

Capítol 5:  
El perdó de Falco-man
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