
El bosc
La Sandra: 
 
La Sandra és una 
persona molt amable, 
generosa i empàtica 
(això és el que 
demostra al final 
del conte). Es 
preocupa pel 
benestar de la gent i 
el dels animals, i és 
molt hospitalària! 
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   Hi havia una vegada una 
guineu, que es deia Daniel peró 
tots el conexien com Dani.Ell 
tenía un aspecte jove atractiu i 
modern,vivia a una casa al mig 
del bosc i era de fusta i molt 
acollidora. Una vegada a l'any, el 
Dani  anava a recollir menjar del 
bosc per la resta del any. 
Justament aquel l d ia va a 
convidar a un bon amic seu, el 
Gustavo, un conill gris i molt 
amigable.

1-. 
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 El conill tenía el rellotge 
avançat i per això va arribar una 
hora abans però el Dani encara 
s’estava preparanten Gustavo 
com que tenía tan bon olfacte va 
olorar el menjar que venia del 
cobert de casa el Dani i el 
Gustavo en aquell moment va 
recordar que no tenia res de 
menjar i  per això va tenir la idea 
de robar-ho tot
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En Gustavo li va dir que al 
final no podia venir perquè 
no sospités de que ell li 
havia pogut robar. Quan en 
Daniel va anar a buscar 
aliments per preparar-se el 
supar per ell sol ja que el 
seu amic no havia vingut  al 
final, va veure que el seu 
menjar no estava! 
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 Al dia següent en Dani va anar a casa de tots els  
seus amics per preguntar si  sabien alguna cosa 
del seu menjar. Va començar per la senyora 
Llanetas, que era una ovella tranquil·la, amable i 
de color blanc. Ell li va preguntar que si ella sabia 
algo  i la seva amiga va dir: 
 
- No sé res de res i si ho vols comprovar mira la 
meva nevera, on guardem el menjar el meu marit i 
jo.  
 
Efectivament, ella no era.

4-.

Desprès li va preguntar a el senyor Claudio, 
que era un porc feliç  i  content, li va preguntar 
el mateix que a la senyora Llanetes i ell va 
respondre el mateix. Quan en Daniel va sortir 
de la casa d'en Claudio per comprovar que ell 
no havia sigut, va passar per davant de la casa 
d'en Gustavo, va picar la porta.  
Quan en Gustavo va obrir a l’instant va 
començar a plorar, li va explicar tot el que 
havia de saber sobre el menjar. Que li sabia 
molt de greu. En Gustavo li va tornar tot el 
menjar. En Dani li va proposar si volia anar a 
buscar menjar al bosc, com ell fella cada any. 
En Gustavo va acceptar amb molt de gust. Els 
dos van anar a buscar el menjar feliços per en 
Gustavo.
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