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Els personatges: 

CONILLS:  
Els tres conills,  un era de color marro i blanc, un altre 
era de color negre i l'altre era tot de color blanc. Ells 
eren molt bonics, el marro tenía els ulls verds, el 
negre els tenia blaus i el blanc els tenía marrons. Molt 
adorables i molt bufons. Es portaven molt bé amb els 
altres animals. 

GOSSA: 
La gossa, es deia Kiwi. Era 
d'un color groc carnós. 
Els ulls els tenía de color 
negre brillant. La Kiwi era 
molt bona i educada, es 
deixava tocar molt 
fàcilment, tenía la pell 
molt suau. Era molt bona 
i bonica, SUPER BONICA! 
A la Kiwi li encanten les 
“chuches” de gos, EREN 
LES SEVES PREFERIDES! 
 

 
XIPI:  
El Xipi es una aliecota (vol 
dir mascota alienigena), era 
com un fantasma, perque 
volava com ells. Era de 
color verd. Els seus ulls 
eren de color blau supeeer 
bonic, era un blau cel. El 
seu nom era per que s´el 
van trobar a la neu i quan el 
va trobar s'havia quedat en 
un hotel dit Xipi.

ALIEN: 
L’alien quan era petit era 
molt bo i educat, peró cada 
vegada que anava creixent 
cada cop era mes dolent, i 
trapella. Té dos ulls grans i 
de color negre. En lloc de 
tenir orelles té antenes, 
també un cap en forma de 
pera del revés i el cos de 
color verd. Li agrada el 
gelat de xocolata.  

Capítol 1: Un mal 
comansament. 
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Un dia tres conills, Coton, Cotony i 
Cotonil. Estaven menjant amb la seva 
amiga (una gossa) Kiwi. Després se’n 
van anar a dormir. El dia següent la Kiwi 
va buscar els conills per la cuina, per la 
seva habitació, pel jardí, pel menjador, 
pel passadís per la piscina ..., NO HI 
EREN! 

Capítol 1: Un mal començament. 
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Però abans us he d’explicar la història d´un 
alienígena. Un dia a l'alienígena, que complia 6 
anys, li van regalar una aliecota (que vol dir 
mascota alienigena). Quan ja era gran volia 
saber com eren els conills, i va anar al planeta 
Terra. També volia que els seus amics veiessin 
els conills, i per això els vol. Quan va arribar a la 
Terra, va veure 3 conills molt bufons i l
´alienígena se'ls va emportar a la seva nau, 
però es va oblidar de la seva ALIECOTA (que és 
diu Xipi). 
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Capítol 2: La Kiwi i el Xipi es conixen  
 

La Kiwi estava molt cansada, s'estava fent de nit i 
anava cap a casa. Però pel camí es va  
trobar una mascota molt rara plorant, i li va dir la 
kiwi : 
 
- Estàs bé? T'has perdut? Com et dius? 
 
- Em dic Xipi, el meu amo s’ha descuidat de mi, i 
ara estic perdut - li respon el Xipi, plorant. 
 
A la Kiwi li feia molta pena i li va preguntar: 
 
- Vols venir a dormir a la meva casa? Però m’hauràs 
d’ajudar a trobar els meus amics que són  tres 
conills-.  
 
El Xipi li respon molt convençut: 
 
- D'acord, t'ajudaré.

Pàgina 3

Al dia següent, a punt de l'excursió, digué la 
Kiwi, just quan el Xipi es despertava: 
- Bon dia! 
- Bon dia, t'has llevat d'hora - respongué en 
Xipi fent un badall. 
 -Si, de fet ja he fet l'esmorzar! - va dir, rient. 
 -Al meu planeta despertar-se a aquesta hora 
és com la 1:00am. Quina hora és ? 
 
 La Kiwi li contesta, amb la boca oberta: 
- Són las 7:00am, vols esmorzar ara? Tinc 
ganes de rescatar els conillets. 
- Doncs anem! - li respon en Xipi molt 
convençut
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Capítol 3: En busca dels conills.  
 

Van sortir de casa en busca dels amics de la 
Kiwi. Com que no sabien el camí,  
preguntaven  a les persones que es trobaven: 
 
Li van preguntar a un cavall: 
 
- Has vist passar una  nau espacial per aquí? 
- L’he vist, una nau espacial que anava a la 
platja. 
 
A la platja van preguntar-li a una tortuga. 
- Ha anat cap el bosc d’aqui el costat - va dir 
la tortuga 
 
Pero tampoc la van trobar allà. Un mico els va 
dir: 
 -L’ he vist! Una nau que anava a la muntanya, 
la més alta, la que no se li veu la punta per 
culpa dels núvols. 
 
 Després de tant d'esforç per arribar a la 
punta de la muntanya, NO HI EREN 
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El final van trobar una ovella que ha dit: 
 - Ha passat una nau espacial que està 
aparcant a prop de les portes de la granja. 
 
I era veritat. Hi havia una nau gegant el 
davant de les portes de la granja. La Kiwi va 
anar corrent cap a la nau espacial, però de 
sobte el Xipi intenta frenar a la Kiwi, la gossa 
li va dir. 
 
- Però què estàs fent ? Per què no em deixes 
passar? 
 
De sobte té un mal pressentiment, i 
comença a pensar per què el Xipi li fa això i 
descobreix que el Xipi és dolent. Per poder 
salvar els conills el deixa fora de combat i li 
posa una corretja. Va tornar a córrer, i per fi 
va arribar a la nau espacial. 
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El final han trobat una ovella que ha dit 
 - ha passat una nau espacial que està aparcant ha 
prop de les portes de la granja -,  
 
i era veritat. Hi havia una nau gegant el davant de les 
portes de la granja. La Kiwi ha anat corrent cap a la 
nau espacial, però de repent el Xipi intenta frenar a la 
Kiwi , la gossa li diu  
 
però què estàs fent ?, perque no amb deixes passar ? 
-  
la Kiwi de repent nota un mal pressentiment, i 
comença a pensar que perque el Xipi li fa això, i 
descobreix que el Xipi és dolent . Perquè ella pogués 
salvar els conills li deixa fora de combat i li va posar 
una corretja ,va tornar a córrer, i per fi va arribar a la 
nau espacial. 
 
 

Capitol 4 VISCA LA KIWI !!!
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La Kiwi la millor amiga de uns conills, és una 
heroïna. 
Els seus amics, els conills estan en perill. 
Aconsaguirà rescatar els seus amics?
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