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Alerta ! Plats  !  )

—Buf! —va fer la Luna, i es va deixar caure al llit.

Es va tapar amb la manta fins al nas. Quin dia tan trist!

Primerament havien vingut els transportistes, havien 

desmuntat els mobles del pis i ho havien carregat 

tot en un camió gegant.

Quan el pis ja estava buit i el camió era ple, la mare 

va escombrar les habitacions perquè estiguessin 

netes quan vinguessin els nous llogaters.

—Així el pis estarà net com una patena —li va 

explicar la mare.

«Quina expressió tan ridícula!», va pensar la Luna.

Cassoles

Escriptori
(nimietat

s)



Llavors tots van pujar al cotxe per anar a la casa 

nova: la mare, el pare, la Luna, en Nico, el germà 

petit, i la Maunzi, la gata.

Però hi faltava algú: el Nino, el conill de peluix 

que acompanyava la Luna a l’hora de dormir 

i la tranquil·litzava. No se’n va adonar fins que 

es va acotxar al llit de la seva nova habitació.

Escriptori
(nimietat

s)

LLIBRES

LLIBRES

LLIBRES

Tovalloles Llençols,
etc.
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Va estar buscant el Nino pertot arreu, va regirar 

totes les caixes, el va cridar. Però no va haver‒hi 

manera de trobar‒lo. Estar sense el seu Nino 

era el pitjor d’aquell dia tan trist. 

LLIBRES
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I ara com s’adormiria sense el seu Nino? 

Era en una ciutat desconeguda. En una casa 

estranya. En una habitació nua, plena 

de caixes i cartrons.
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Tot d’una va sentir un soroll.

—Ah! —va fer la Luna, espantada.

De nou es va percebre un cruixit i una de 

les caixes es va moure. Que potser el seu conill 

de peluix intentava sortir d’aquella caixa?

La Luna va respirar fondo. Va reunir tot el seu 

coratge i va saltar decidida del llit per obrir 

la caixa.

A l’instant va veure dues coses: la primera, 

que el Nino no era a dins. La segona, que 

dins del bol de vidre que li havien regalat 

els companys de l’escola hi havia un animal 

de peluix. Només li sobresortien una cua 

ratllada i les potes posteriors. 
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LLIBRES

—Que estrany! —va dir la Luna en veu alta—. 

Aquest bol estava ple de llaminadures en forma 

d’osset i no hi havia cap peluix! 

Va treure el peluix i el va agafar per la cua, que tenia 

un tacte molt suau. El va girar d’una banda a l’altra 

per poder mirar‒se’l bé.



—Sembles un gat! —li va dir la Luna.

Després va bellugar el cap:

—No, no. T’assembles a un os! O…, potser sí que ets 

un gat!

Desconcertada, va tornar a girar atentament 

l’animal per observar‒lo millor.




