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Capítol 1: 
 Entrada a la dimensió 
 
Hi havia una vegada uns amics que es 
deien Willy, James i Kat. Un dia van 
quedar al bosc. No els feia tanta 
il·lusió com pensaven, així que van 
decidir tornar. Quan tornaven van 
caure en un forat molt profund i quan 
van caure van veure que eren a una 
altre dimensió. 
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Capítol 2 
 
Que ens dona la nova dimensió? 
 
Quan eren a l'altre dimensió es van 
sentir diferents. De cop en Willy va 
veure un llangardaix i va pensar en 
ell i de cop es va convertir  en un 
llangardaix. Van veure que tenen 
superpoders. En Wi l ly es pot 
convertir en el animal que pensa. La 
Kat va descubrir que es podia fer 
invisible i en James se li va caure el 
barret i assenyalant-lo el barret es va 
aixecar.  
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Capítol 3 
 
La carta misteriosa  
 
 
De cop i volta els hi va caure una 
carta del cel que deia el següent: 
Si voleu tornar a casa, haureu de 
trobar l’aigua sagrada a la muntanya 
més alta d’aquesta illa. Però vigileu, 
no serà fàcil. la carta es va convertir 
en un mapa de l'illa. 
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Capítol 4  
 
Comença a ser complicat 
 
Van començar caminant seguint el mapa 
però de sobte es van trobar un riu amb molta 
corrent d'aigua, que no poden creuar. Van 
pensar i el Willy va tenir una idea: ell es 
convertia en àguila i sortiria volant amb els 
seus amics agafats de les potes. Ho van 
provar i va sortir bé, van poder creuar!  
 
Van seguir caminant cap a la muntanya on hi 
havia l’aigua sagrada,que els hi podria fer 
tornar cap a casa. De cop i volta van 
aparèixer en un bosc amb molta foscor,i si no 
tenien llum no podien veure el mapa,no 
sabien per per on anaven. Però la Kat va tenir 
una idea: 
- Willy transforma’t   en una cuca de llum, va 
dir la Kat. 
Quan es va transformar van poder veure el 
mapa i van poder seguir caminant. 
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Capítol 5  
 
Dominant els superpoders! 
 
Van continuar caminant fins que van veure que 
per seguir el camí havien de creuar una 
muralla,on hi havia un guardia robot que els hi 
complicava el pas. La Kat va veure que en el cap 
tenia un botó per apagar-se.En Willy i el James 
van tenir una idea: El Willy es convertia en 
tortuga i el James el llençava amb el seu 
superpoder.Però quan ho van fer no va arribar 
tant lluny,però algú l´estava agafant,era la Kat! 
Que estava invisible i ningú la veia.Ella el va 
llençar amb totes les seves forces i el Willy va 
aterrar al costat del botó i el va poder  apretar. El 
robot es va desactivar.Van poder seguir el camí 
del mapa. 
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Capítol 6  
   
Comencem a veure la muntanya  
 
Van seguir i ja començaven a veure la 
muntanya,van pensar que el Willy es convertis 
en àguila i els portés a les potes. Però es va 
cansar ràpid i van tornar a terra , així que van 
seguir caminant.Van veure un pont molt trencat i 
el Willy  ja no es podia transformar perquè 
estava molt cansat,però el James va començar a 
arreglar el pont aixecant troncs,i els anava 
p o s a n t a s o b re e l p o n t , a m b e l s e u 
superpoder.Van poder creuar el pont.Van poder 
seguir. 
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Capítol 7 
 
Falta poc 
 
Es pensaven que faltava poc però en veritat 
encara els hi quedava bastant. Tots estaven molt 
cansats i van descansar una mica. De cop van 
veure que la illa s´estava inundant i van sortit 
corrents cap a dalt de la muntanya. Van arribar a 
dalt de tot de la muntanya, però per tocar l
´aigua sagrada havien de passar per un 
obstacle. Ells havien de agafar l’aigua sagrada 
però estava envoltada de plantes verinoses. Van 
estar rumiant una estona i en James va dir-li al 
Willy: 
-Transforma’t en una serp i ves fins allà.Ho va 
intentar i va funcionar, la va tocar! Quan la va 
tocar les plantes verinoses van desaparèixer 
màgicament. 
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Capítol 8 
 
La tornada a casa 
 
Quan tots tres la van tocar van tornar 
al bosc on van caure per el forat. Van 
estar molt contents de tornar a casa 
p e r q u è p e n s a v e n q u e n o h o 
aconseguiran.Van tornar cadascun a 
casa seva. El dia següent els estaven 
explicant a tothom la història però 
ningú els creia però pel menys ells 
tenien el record de l’aventura. 
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En Willy, en James i 
la Kat van anar al 
bosc.Van caure en un 
forat i estavan a una 
altre dimensió. Com 
tornaran?



En Willy, en James i 
la Kat van anar al 
bosc.Van caure en un 
forat i estavan a una 
altre dimensió. Com 
tornaran?


