


Dedicat a tots els nens que 
els agraden les aventures

I esperem que us agradi molt el 
nostre llibre!!

Si sou uns nens 
aventurers

us agradarà molt 
i si no ho sou 

també! 
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Una vegada, el dia 28 de desembre, 
l’Abril estaba mirant el calendari i va 
veure que era el dia dels innocents 
doncs l’Abril va fer veure que havia 
desaparegut. Llavors la Gina i la Clàudia 
es van espantar molt. 
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Aleshores la Clàudia i la Gina van veure 
l’anell d'àngel de l’Abril, perquè se li va caure 
i van decidir anar a buscar-la a les cases del 
poble.Primer van anar a casa de l’ovella 
Pilar. 
 
 

-No l’he vist avui-va dir la Pilar-però 
sovint la veig a la granja. Llavors la 
Clàudia i la Gina van anar a buscar-
la a la granja.
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Van haver de pujar una muntanya per 
anar a la granja,però el bosc tenía una 
sorpresa! hi havia de passar per sobre 
d'uns hipopòtams, els va costar molt però 
van veure unes cordes es van 
agafar,després es van tirar i ho van 
superar. 
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Quan van passar els hipopòtams van 
veure moltes cases i van anar a preguntar, 
a la vaca Lola però  no en sabia res. Van 
trobar a la gallina Marcela i tampoc sabia 
res. 
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Van seguir caminant però hi havia un 
riu amb roques i com era un dia de 
calor es van banyar al riu. Van seguir 
caminant però estaben mullades  
llavors  es van secar amb el sol. 
 

Estaven molt cansades i van aprofitar a 
descansar. Quan va passar una hora 
van seguir caminant. Feia massa sol i 
estavan suant però no els hi va 
importar.
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Quan van arribar van entrar a la granja 
però no la van trobar. Llavors va 
aparèixer l’Abril que va cridar  “sorpresa! 
  
 

la Clàudia i la Gina es van enfadar amb 
l’Abril però perquè es posessin contentes 
els va donar un got de llet de la vaca Lola. 
totes van acavar contentes. 
 

7



Quan van arribar van entrar a la granja 
però no la van trobar. Llavors va 
aparèixer l’Abril que va cridar  “sorpresa! 
  
 

la Clàudia i la Gina es van enfadar amb 
l’Abril però perquè es posessin contentes 
els va donar un got de llet de la vaca Lola. 
totes van acavar contentes. 
 

7



Gràcies per llegir el nostre 
conte i esperem que us 

hagi agradat molt!!!
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