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Capítol 1
Fa molts i molts anys, en un país molt llunyà,
els país dels homes-drac de molts colorins,
vivia una família que tenia una filleta que es
deia Draky.

Era ja el capvespre i el sol s’estava amagant,
va ser llavors que la Draky es va adonar que
s’havia endinsat molt al bosc i que estava
perduda !!

La Draky era molt entremeliada, sempre fent
enfadar els papes i enredant per tot arreu.

- I ara que faré, vull els meus papes, tinc por
- la Draky es va posar a plorar en un raconet
del bosc.

- Draky on ets ?- cridava la seva mama
- Draky vine!! - cridava molt fort el seu papa
I la Draky s’amagava darrera una roca, darrera
un arbre i reia i reia mentre els papes la
buscaven per tot arreu, primer enfadats i
després angoixats per si s’havia perdut.
Un bon dia, la Draky passejant pel bosc va
sentir el cant d’un ocell. Va mirar cap els
arbres i va veure en una branca un ocellet
petit de molts colorins.
- Que bé que canta aquest ocellet, i que maco
que és, s’assembla a mi amb tants colorins va pensar la Draky
De sobte l’ocellet va arrencar el vol i es va
endinsar al bosc saltant de branca en branca i
la Draky va anar darrera d’ell.
- La,la,la,la - anava cantant i saltant tota feliç.
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Draky i l’ocellet

Es va fer fosc i la Draky tenia molta por i
també molt de fred i molta gana.
-Quina raó que tenen els papes -va pensar
- no havia d’haver-me endinsat al bosc tota
sola - i va continuar plorant al seu raconet.
Llavors va sentir unes veus:
- Drakyyyyy, Drakyyyyy, on ets ?
Eren els seus papes que havien sortit a
buscar-la
- Aquí, aquí ! - va cridar la Draky
Els seus papes van arribar a l’arbre on estava
la Draky asseguda i li van donar una abraçada
molt gran i molts petons.
I la Draky els hi va prometre que d’aquí en
endavant els hi faria sempre cas i no sortiria
sola pel bosc.

Capítol 2
Era diumenge i la DRAKY estava molt
emocionada perquè els seus pares havien dit
que anirien a la muntanya tota la família.
Es va aixecar la primera del llit i va anar cap a
l’habitació dels seus pares tot cridant:
- Correu, de pressa, que avui anem de pícnic!!
- va dir mentre saltava damunt el llit i els
sacsejava.
Després va córrer a despertar al seu germà
gran
- De pressa DRUK, aixeca’t !!
- Ja vaaa - va contestar el seu germà DRUK
Van anar tots junts a la cuina on van preparar
una cistella amb entrepans, suc de taronja,
olives, patates fregides i fruita.
Després van pujar tots al cotxe i van anar cap
a la muntanya.
- Que emocionada esttic mare !! - va dir la
DRAKY que no es podia estar quieta al seientQueda molt ??
- Vols callar que no puc escoltar la
música !! - va dir el DRUK.
- Silenci tots dos!! - va dir la mare.
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Draky se’n va de picnic

Van arribar a un lloc molt maco, on hi havia
un llac amb barquetes i molts arbres on poder
asseure’s a l’ombra per menjar tranquil.
lament.
-Anem DRAKY i DRUK - va dir el seu pare jugarem una estona al futbol.
Mentre jugaven es va acostar un nen drac
petit i els hi va preguntar si podia jugar amb
ells.
-Que es amic teu DRAKY?? - li va preguntar el
seu pare.
-No, no el conec - va dir ella - pero podem
jugar plegats!!
I van començar a jugar tots a futbol, de
seguida es van fer amics i a l’hora de dinar es
van ajuntar per fer el pícnic.
-Que bé m’ho he passat avui - va pensar la
DRAKY de tornada a casa - he anat de picnic i
he fet un amiguet nou!!
-Gracies pares!! Ha estat un dia súper
fantàstic!!

Capítol 3
Era de nit, la casa estava a les fosques i en
silenci, tothom dormia. De sobte...
-Mareeee, mareeee !!
Era la Draky que cridava la seva mare tot
plorant.
De seguida la seva mare es va aixecar del llit i
va córrer a la seva habitació.
-Què passa Draky? Et trobes malament?
-Noooo, és que hi ha un monstre a l’habitació
i se’m vol menjar!!
-Tinc molta por!!
-Però Draky, els monstres ja saps que no
existeixen...
-Siiiii, que jo el veig!! I és molt lleig, és verd i
té unes dents mooolt grans,unes urpes molt
esmolades i uns ulls grocs que em vigilen!!
I la Draky no parava de plorar i cridar.
Es van despertar el seu pare i el seu germà
Druk.
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Draky i el monstre

-I ara què passa?? - va dir el Druk badallant -Per què plores tant??
-Hi ha un monstre a la meva habitació - va dir
la Draky plorant - i se’m menjarà!!
-Puf - va dir el Druk - jo me’n vaig a
dormir!!
La mare i el pare van continuar consolant la
Draky que estava molt espantada i no parava
de plorar i li van dir:
-Tenim la solució Draky.
Van agafar un paper i un llapis.
-Mira, dibuixa aquí com és aquest monstre,
després penjarem el dibuix a la paret, així el
monstre es quedarà enganxat!! Tu el veuràs
però ell no et podrà fer res!! No es podrà
bellugar!!
Així ho van fer i la Draky va poder dormir
tranquil.la totes les nits!!

Capítol 4
Riinngggg, riinngggg, - va sonar el
despertador
La DRAKY va saltar del llit tot dient:
- Avui és un gran dia!! Torno a l’escola!! Que
contenta estic!!
- No se com és que tens ganes d’anar un altre
cop a l’escola
- va dir el seu germà DRUK - tan bé que
estàvem tots de vacances, fent excursions,
jugant tot el dia- És que tinc ganes de veure
un altre cop els meus amics!!
- va contestar la DRAKY
- És un rotllo estudiar - va dir el DRUK - i fer
deures - a mi m’agrada més jugar amb els
pares i escoltar música!!
- Ben pensat - va dir la DRAKY - a mi també
m’agrada més jugar - potser si que és un
rotllo anar a l’escola...
- Ja et dic jo que si!! - va dir el DRUK
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Draky torna al Cole

I els dos germans van continuar xerrant de
les vacances i dient que no tenien ganes de
tornar a anar a l’escola, només de tornar a
veure els amics i explicar-los què havien fet a
l’estiu.
Els pares que els estaven sentint parlar van
entrar a l’habitació
- Escolteu nens, podem fer un pacte, vosaltres
aneu a l’escola, estudieu molt i després de
classe podrem jugar una estona tots junts
al que vosaltres vulgueu abans de fer els
deures.
Fins i tot com que encara fa bon temps
podríem anar a la platja o fer algun pícnic a la
muntanya el cap de setmana.
Que us sembla??
- Genial!! - van contestar els dos germans al
mateix temps
- Molt bona idea pares!!
I van començar a preparar les motxilles i
l’esmorzar, després se’n van anar plegats cap
a l’escola la mar de contents!!

Capítol 5
La DRAKY estava molt nerviosa, tota l’estona
mirava el rellotge que hi havia a la paret de
la classe i per fi va sonar el timbre, s’havia
acabat el cole!!
La DRAKY va córrer escales avall tot cridant:
-DRUK, DRUK, corre, de pressa que hem
d’anar cap a casa molt ràpid!!
-Quines presses!! I perquè?? Que passa avui??
-No recordes?? Avui és el dia que hem d’anar
al bosc a buscar el tió!!
Els dos germans van córrer cap a casa, allà els
esperaven els seus pares per anar junts cap al
bosc. Portaven un petit carretó per poder dur
el tió cap a casa.
-Som-hi nens, hem de buscar molt bé, el tió
segur que està amagat per aquí a prop!! L’hem
de trobar!!
Tots quatre buscaven i buscaven, sota els
arbres, entre les herbes, al costat del riu.
-No el trobo - es va queixar la DRAKY
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Draky i el tió

-On deu estar aquest tió?? - anava dient el
DRUK
De sobte la DRAKY el va veure, estava sota
una olivera
-L’he trobat, l’he trobat!! - va cridar la DRAKY
Tots van anar corrent al seu costat, van agafarlo i el van possar al carretó per portar-lo cap a
casa. El van instal.lar davant de la xemeneia i
el van vestir amb una manta molt bonica i un
barret. Van deixar un plat davant seu, caldria
posar-li menjar cada dia!!
Ara ja estava preparat per Nadal!!

Cançó del tió
Caga tió, avellanes i torró
No caguis arengades, que son massa salades
Caga torrons, que són molt bons!!

Capítol 6

Draky i la neu

Quin fred que fa!! - va pensar la DRAKY
mentre s’aixecava del llit,

- Podem sortir a jugar?? - van dir els dos
germans alhora

Va obrir la finestra per veure si feia sol i...

- És clar que si, anirem tots i farem un gran
ninot de neu - van contestar els pares - però
cal abrigar-se molt!!

- Què és això?? Pareeeesss, ha passat una
cosa molt extranya...tot el jardí està blanc!! va cridar la DRAKY
- Això es diu neu i fa molts i molts anys que
no nevava aquí a la terra dels draks - va
contestar la seva mare mentre miraven tots
bocabadats per la finestra el paisatge tot
blanc
- La neu està composta de petits cristalls de
glaç formats als núvols. Perquè nevi cal que
les temperatures baixin fins als zero graus o
que faci molt fred i és de color blanc perquè
reflecteix la llum del sol, que és blanca els hi va explicar el pare als dos nens que
l’escoltaven amb molta atenció.
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El pare drak de sobte va recordar una cosa,
va anar cap al garatge i allà estava, amagat
darrera unes caixes, un trineu de fusta que
havia fet l’avi drak!!
El va treure al jardí per ensenyar-lo als nens:
- Mireu, jo de petit baixava per les muntanyes
amb aquest trineu quan nevava.
- Podem nosaltres???? - van dir els nens molt
emocionats
- I tant !! Som-hi nens!!
Va ser un dia inoblidable per a tota la família!!

Capítol 7
- M’avorreixo!! No se què fer!! Què puc fer??
-cridava la DRAKY aquell matí de dissabte
Els crits es sentien per tota la casa. El pare
drak havia anat a treballar i la mare drak estava preparant-se per anar a comprar al supermercat.
- DRAKY, no cridis tant!! - va dir el seu germà
DRUK - he de fer els deures de l’escola i no
em puc concentrar amb aquests crits!!
- A veure DRAKY - va dir la seva mare - jo ara
vaig a comprar, vols venir amb mi?
- Nooooo,és molt avorrit comprar!! AVORRIT!!
AVORRIT!!
- Recorda que tens moltes joguines i segur
que pots trobar alguna cosa per passar una
estona divertida mentre jo estic fora.
- No m’agrada cap joguina!! Tot és molt avorrit!! ’avorreixoooooo!!m’avorreixoooooo!!
La mare drak ja estava perdent la paciència
-però va comptar fins a 10 i va dir :
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M’avorreixo!!

Mira DRAKY, jo crec que hauràs de triar entre dues coses: pots venir amb mi a comprar
o et pots quedar a casa amb el DRUK, jo crec
que comprant t’ho pots passar molt bé ja que
em podràs ajudar una mica i a mi m’agradaria
molt.
- Doncs potser si - va pensar la DRAKY - I podré portar el carro de la compra mare??
- És clar que si i en arribar a casa podràs
ajudar-me a col.locar les coses al seu lloc, ja
veuràs que divertit!! I a la tarda, com que estarà el pare, podrem anar tots 4 al cinema
- Si mare!! pot ser molt díver!! - la DRAKY
donava salts d’al.legria per la casa i tot seguit
va marxar amb la mare cap al supermercat.
- A la fi una mica de tranquil.litat en aquesta
casa- va pensar el DRUK - i va continuar fent
els deures - potser massa tranquil.litatva pensar, i tot seguit va engegar la música a
tot drap!!

Capítol 8
- DRAKY, es hora d’esmorzar!! - el crit va
resonar per tota la casa - afanya’t o faràs tard
a l’escola!!
- Ja vaig mare!! - va contestar la DRAKY
mentre acabava de vestir-se
Va baixar les escales de pressa i corrents i va
entrar a la cuina on la mare estava preparant
l’esmorzar i on el seu germà DRUK ja estava
assegut menjant els seus cereals tot escoltant
música amb els seus cascos posats.
- Cereals??? - va dir la DRAKY - els cereals
no m’agraden!! jo vui xocolata o donuts o
pastissets!! Quin fàstic!!
- Doncs és el que hi ha avui per esmorzar - va
dir la mare - fes un esforç i menja-ho tot si us
plau, els cereals són molt bons, aporten molta
energia i tenen moltes vitamines.
La DRAKY es va asseure no gens convençuda
i aprofitant que la mare va haver de sortir de
la cuina per atendre el telèfon que sonava, va
llençar els cereals a les escombreries.
Després es va pujar a una cadira per agafar un
pot que hi havia al rebost ple de llaminadures
i se’n va menjar un munt!!
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L’esmorçar de la Draky

La mare va tornar a la cuina i es va quedar
molt sorpresa
- Carai DRAKY, que contenta que estic, t’ho
has menjat tot!!
Però la DRAKY s’anava posant pàl.lida per
moments, li feia molt mal la panxa i tenia
moltes ganes de vomitar.
- Però que et passa?? - va dir la mare
- Doncs que s’ha menjat un munt de
llaminadures- va xerrar el DRUK - i ara li fa
mal la panxa...ahhh i a més ha llençat els
cereals a les escombreries!!
- Perdó mare - va dir la DRAKY tot plorant
- no ho faré més!! Ara he entès que he de fer
cas del que dius i he de menjar coses sanes
i no afartar-me de llaminadures!! Aiiii , quin
mal de panxa que tinc!!
- Bé DRAKY, espero que aprenguis la lliçó va dir la mare - i ara cap a l’escola nens!! I
una cosa DRAKY. demà hi hauran cereals per
esmorzar!!

Capítol 9
La DRAKY estava super emocionada, per fi
havia arribat el dia, se n’anava de colònies
amb tots els nens de la classe!!
Que emocionant!! Passaria una nit sense
els pares, dormint en una casa amb tots els
companys i fent activitats, s’ho passaria molt
bé!!
L’autocar va arribar en punt i els nens es van
acomiadar dels pares fins al dia següent!!!
- Adeu pares - va dir la DRAKY - adeu, fins
demà!!
- Fins demà DRAKY, que ho passis molt bé!!
Van arribar de seguida a la casa de colònies,
una casa molt maca al bell mig del bosc. Feia
un dia molt assolellat i una temperatura molt
agradable.
Les mestres van dir als nens:
- Després de deixar les bosses a la vostra
habitació anirem a donar un tomb pels
voltants, ja veureu que maco, fins i tot hi ha
un riu!!
Van sortir tots plegats, la DRAKY al costat
dels seus amiguets el DRO i el DRINI. En un
moment donat els seus amics li van dir:
- DRAKY, què et sembla si anem pel nostre
compte…
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Draky va de colònies

- No sé...què diran les mestres??
- Vinga, no siguis covardica!!
I aprofitant una badada de les mestres es van
apartar dels altres nens per anar corrents fins
al riu a tirar pedres.
El DRO es va acostar molt a la vora del riu i va
relliscar!! Va caure dins, es va espantar molt i
es va posar a cridar:
- Auxili, auxili, que no sé nadar molt bé!!
Salveu-me!!
Els altres dos nens van anar corrents a buscar
a les mestres que en un moment van treure
del riu sa i estalvi al DRO però molt espantat
i mullat!!
- Veieu nens què passa per desobeir-nos??
van dir les mestres enfadades I la DRAKY, el
DRO i el DRINI, molt penedits del que havien
fet, van demanar perdó i van prometre que
no ho farien més i que d’ara en endavant es
portarien molt bé.
A la fi ho van passar genial a la casa de
colònies, a la tornada tindrien moltes coses
per explicar als pares!!

Capítol 10
Feia un dia molt maco, el sol lluia al cel i
escalfava als nens que en aquell moment
estaven al pati gaudint de l’esbarjo.
La DRAKY jugava a futbol amb els seus amics.
De sobte van tirar la pilota amb molta força
i va anar a parar a l’altra punta del patí, a un
racó una mica amagat. A l’anar-la a buscar
, la DRAKY va veure asseguda a terra a la
nena-drak nova, la que havia arribat a l’escola
aquell curs i que es deia DRUNIA...estava allà,
en aquell racó, sense parlar amb ningú i sense
jugar.
- Què fas aquí?? Perquè no jugues?? - li va
preguntar
- Deixa’m en pau!! Marxa!! - va contestar la
DRUNIA
La DRAKY se la va mirar i sense ni contestar-li
va girar cua i va continuar jugant
amb els seus amics.
La DRUNIA va veure com marxava corrent
amb la pilota i es va posar a plorar.estava
enfadada i molt trista, això de ser nova no li
agradava gens!! Com trobava a faltar els seus
amics d’abans!!
Camí de casa la DRAKY anava pensant en la
DRUNIA i un cop va arribar li va explicar tot el
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La nena Drak nova a
l’escola
que havia passat a la seva mare.
-DRAKY, has de posar-te en el lloc de la
-DRUNIA, és nova en aquesta escola i en
aquest poble, no coneix a ningú, potser se
sent molt sola i per això esta enfadada i
alhora trista...
- I jo que puc fer???
- Doncs convidar-la a jugar amb els teus
amics, intentar que se senti bé i no es trobi
sola.
Al dia següent, a l’hora del pati, la DRAKY i els
seus amics van anar directament a buscar la
DRUNIA
- T’agrada el futbol??
- Si!!
-Doncs apa!! Avui vens a jugar amb nosaltres!!
Va ser un partit fantàstic, la DRUNIA era una
bona jugadora, va fer 3 gols i van guanyar el
partit!!
Poc a poc es va anar fent amiga dels nens i
sobretot de la DRAKY!!
I la DRAKY es va sentir genial per haver pogut
ajudar-la!!

Capítol 11
A la DRAKY li agradaven molt aquest dies
en els que agafada de la mà de la seva mare
anaven a comprar tot el que els hi faria falta
pel dinar de Nadal.
Tot el poble estava ple de llums de colors, la
neu ja cobria part de les voreres i el fred feia
que el seu nas semblés pintat de vermell però
això no l’importava gens, estava molt feliç
perquè aquest any el dinar de Nadal seria molt
i molt especial.
L’avi Drak complia 100 anys!! Vindria tota la
família al complet, avis, tiets, cosins….tots!!
Era emocionant només de pensar-ho!!
- Mare, que farem per dinar?
- Doncs encara no ho sé…..potser farem sopa
de galets i gall d’indi farcit, de postres torrons
i neules i també un super pastís amb 100
espelmes! Què et sembla?
- Genial mare! M’agrada molt!
Un cop a casa, mentre la mare guardava
el menjar a la nevera i ella es treia el fred i
s’escalfava al costat de la xemeneia encesa, va
pensar que estaria bé preparar alguna sorpresa
per a l’avi i va cridar el seu germa:
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La nit de nadal

- DRUK, on ets? Vine que
et vui dir una cosa
- Ja vaig…..què vols ara?
- Crec que podríem fer alguna cosa per a l’avi
DRAK……
- Si, ja ho havia pensat…què et sembla si fem
un dibuix?
- Molt bé! Li donarem junt amb el regal que li
han comprat entre tots! podem fer-ho en una
cartolina gran i així els cosins també podran
dibuixar!
El dia del dinar de Nadal va ser fantàstic, el
menjar estava boníssim ja que la mare era una
gran cuinera i l’avi Drak molt emocionat va
bufar les espelmes del pastís amb l’ajuda de
tots els nens, després va dir unes paraules:
- Moltes gràcies a tots per aquesta festassa,
per a mi el més important de tot és que avui
estiguem tots junts! I ara que us sembla si
cantem una nadala!
Van cantar tots junts, van ballar i la festa es va
allargar fins a la nit.

Capítol 12
La lluna lluïa tota bonica en el cel d’hivern
envoltada per milers d’estels, la nit estava en
calma i només es sentia el cant dels grills i la
remor de les fulles dels arbres.
La DRAKY asseguda a l’àmpit de la finestra de
la seva habitació estava molt trista.
- Pss, pss
la DRAKY va mirar al seu voltant i no va veure
res
- Pss, pss - va tornar a sentir
- Qui és?? Qui em parla??
- Sóc jo, la lluna
- Carai, una lluna que parla...
- Doncs si.i ja fa estona que et veig aquí
asseguda i tota trista què et passa??
- Que m’he barallat amb la meva millor amiga,
la DRUNIA, i està molt enfadada amb mi, i
m’ha dit que no serem les millors amigues
mai més!!
La DRAKY va començar a plorar i plorar i
plorar, cada cop més fort
-No ploris més DRAKY- va dir la lluna - a
veure, explica’m què ha passat
- A l’hora del pati a l’escola li he donat una
empenta.ha estat sense voler!!
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La lluna
- I perquè ho has fet??
- És que totes dues volíem pujar alhora al
tobogan...i jo volia pujar la primera.
- Bé, espero que li hagis demanat perdó..
- Una mica...però...s’ha enfadat molt!!
I un altre cop va tornar a plorar
DRAKY, plorant no ho arregles - va dir la lluna
- que tal si demà parles amb ella i ho mires
d’arreglar
- No vol parlar amb mi!!
- Tu intenta-ho.ja veuràs...
A la fi la DRAKY es va adormir, tot somiant
amb la lluna, la DRUNIA i tot el que havia
passat.
Al matí següent, camí de l’escola, es va trobar
amb la DRUNIA, totes dues es van mirar als
ulls i tot seguit es van abraçar
- DRAKY, no vull enfadar-me mai més amb tu,
ets la meva millor amiga!!
- Perdona DRUNIA, mai més et donaré cap
empenta!!
I agafades de la ma van continuar el camí cap
a l’escola, es sentien les millors amigues del
mon mundial!!!

Capítol 13
- Ho faré, aquest cop ho fare bé - va pensar la
DRAKY
Era el seu primer dia a l’escola d’esquí. Havia
anat amb els seus pares i el seu germà a
passar un cap de setmana als Pirineus per
esquiar...o potser hauria de dir per caure a la
neu!!
Ja era la desena vegada que intentava baixar
per aquella petita muntanyeta amb els esquís
i que acabava a terra...en canvi, el seu germà
DRUK, semblava que ho hagués fet tota la
seva vida!!
- Mira DRAKY, que bé ho faig - deia el DRUK
- Buffff - va respondre la DRAKY mentre
tornava a caure per terra - No vui fer-ho
més!! No ho sé fer!! No em surt!! És un rotllo
esquiar!!
Molt enfadada es va treure els esquís, els
va tirar per terra i li va donar un parell de
puntades de peu a un pobre ninot de neu,
testimoni immòbil del què havia passat i que
no tenia la culpa de res!!
El monitor d’esquí se li va acostar
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M’agrada esquiar

- Bé, DRAKY, no s’aprèn a esquiar en un
dia, cal tenir paciència...i no aprendràs més
donant-li puntades de peu al ninot de neu
- Però jo en tinc de paciència, he baixat ja
més de deu cops i sempre caic!!
- Escolta’m DRAKY, és que no has seguit les
meves indicacions, no m’has escoltat, torna’t
a posar els esquís i jo t’ajudaré...però si em
promets que no t’enfadaràs i m’ajudes a
reparar el ninot de neu.
Van estar practicant una bona estona, seguint
les indicacions del monitor i cada cop la
DRAKY ho feia millor
- Ho veus DRAKY- va dir el monitor - només
calia una mica de paciència, escoltar el que
et diuen i molta pràctica!!
Super contenta, la DRAKY a la fi va poder
ensenyar als seus pares i al seu germà el què
havia après i va acabar el dia amb moltes
ganes de tornar!!! Potser, fins i tot arribaria a
ser una gran esquiadora, millor que el DRUK!!
- M’agrada molt esquiar!! - va dir en veu alta

Capítol 14
Plovia molt,no parava de ploure i el cel estava
d’un color gris fosc que feia una mica de por...
això estava pensant la DRAKY que estava
asseguda en una cadira del menjador mirant
per la finestra.
-Tan de bo pares de ploure - va dir en veu alta
- sinó haurem d’estar tot el dia a casa sense fer
res de res!! Quin avorriment!!
-Bé, a casa també podem fer moltes coses
DRAKY- va dir la seva mare - què et sembla si
m’ajudes a fer un pa de pessic per berenar??
- Siii mare, jo t’ajudo, m’encanta cuinar!! I així
tindrem un berenar super bo!!!
Van anar totes dues cap a la cuina per cercar
els ingredients necessaris.
Ingredients:
125 g de farina, 125 g de sucre, 4 ous, 1 pell
de llimona ratllada,
1 cullerada de llevat en pols, mantega
Van agafar un bol, van posar els ingredients i
els van barrejar tots.
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Un dia de pluja

Després van pintar un motlle en forma de cor
amb la mantega, van afegir una mica de farina
i van tirar la barreja a dins. Ara nomès faltava
posar-ho al forn uns 30 minuts.
El DRUK va treure el cap per la cuina
- Quina bona olor!! Esteu cuinant un pa de
pessic??
- Siiii, ens el menjarem per berenar!!
- Fantàstic! - va dir el DRUK - vaig a avisar al
pare que està treballant al seu despatx i no se
n’ha assabentat.
Es van asseure tots 4 a la taula de la cuina i van
gaudir d’un pa de pessic super bo acompanyat
amb xocolata desfeta.
- Ho veus DRAKY, també poden ser divertits
els dies de pluja- va dir la mare.

Capítol 15
Un bon dia del calorós mes de juliol.
- Pares! Ja és de dia! Fa un dia molt assolellat!
Fa calor! Apa, aixequeu-vos!
avui podrem anar a la platja! Ahir ho veu dir!

- Primer haurem d’esmorzar- va dir la mare
DRAK mentre anava cap a la cuina - i també
preparar el pícnic que ens emportarem, així
podrem quedar-nos tot el dia! M’ajudeu?

Mentre deia tot això cridant, la DRAKY va
saltar a sobre del llit dels seus pares i els va
sacsejar

El pare DRAK mentrestant, va carregar al
cotxe totes les coses que els farien falta: una
ombrel.la, una taula, cadires, tovalloles, una
pilota i sobretot: crema protectora per al sol!

- Però DRAKY - va dir el pare DRAK- només
són les 8 del matí, és molt

La DRAKY i el DRUK, van sortir corrent de la
casa amb les coses

aviat encara!

del pícnic i van pujar al cotxe

- Jo ja ho tinc tot preparat! Estic llesta per
marxar! Tinc moltes ganes d’anar a la platja,
faré castells de sorra, em banyaré, jugaré amb
les ones, buscaré cloïsses...ostres! ara que hi
penso,que no se’ns oblidi la galleda i la pala!

CAP A LA PLATJA !!!!! - van dir tots 2 alhora
cridant

Els pares van obrir els ulls i la van veure allà,
al mig de l’habitació, amb el vestit de bany, el
flotador, els peus d’ànec i les ulleres per
bussejar, tot possat!
- Sembla que si que en té de ganes! - van dir
els pares tot rient!
En aquell moment el DRUK va treure el cap, ja
portava també el vestit de bany posat, la seva
gorra preferida i com no! el seu ipod!
- Que! Hi anem ja? - va dir
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Anem a la platja

- Ep! Que encara no heu esmorzat! - va dir la
mare
- És veritat! Ara hi anem mare!
Un cop esmorzats, amb totes les coses
carregades al cotxe, es van posar en marxa
per passar un dia genial a la platja!

Capítol 16
A la DRAKY no li agradava gens matinar.
Cada matí els seus pares la tenien que cridar
moltes vegades perquè s’aixequés del llit i
anés cap a la cuina per esmorzar.

tens tanta son als matins!!

Després arribava a l’escola justeta, molt
cansada i és clar, no s’assabentava de res del
que explicava la seva tutora a classe, fins i tot
a vegades es quedaba mig adormida sobre la
seva taula. Ni els seus pares ni la seva tutora
sabien què li passava, perquè ella cada nit
a les 9:00 anava a dormir, els seus pares la
portaven cap al llit, li donaven un petó de
bona nit i li tancaven el llum i la porta de la
seva habitació.

-Mira DRAKY, jo estic molt contenta que
t’agradi tant llegir, però no creus que seria
millor que ho fessis de dia??

El que no sabien és que un cop els pares
marxaven, la DRAKY encenia el llum de la
tauleta de nit i es posava a llegir!!!! Cada nit
llegia fins molt tard, li agradava molt el llibre
d’aventures que havia agafat de la biblioteca,
era super interesant i per això als matins
tenia tanta son!!
Una nit, la seva mare va passar per davant de
la seva habitació i va veure llum per sota de
la porta.
-DRAKY!!! Ara ho entenc tot!!És per això que
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A la Draky li agrada llegir

-Mareee, és que m’agrada molt llegir, no puc
parar, és super interesant!!

El pare Drak que en aquell moment havia
entrat a l’ habitació va dir:
-Si DRAKY, millor que llegeixis de dia, has
de dormir a les nits per després poder estar
descansada i poder aprendre coses a l’escola.
Si vols podem llegir tots junts a les tardes,
abans de sopar, ens asseiem al balcó i així
estem a la fresca i còmodes.
-Bé pares, teniu raó, d’ara en endavant ho
podem fer així!! Que bé, llegirem tots junts!!
-Molt bé DRAKY, doncs deixa el llibre,
apaguem el llum i a dormir!!
- Ehhhh, pares, que puc acabar aquest
capítol??
- A dormir DRAKY!! – van dir els pares alhora.

Capítol 17
- Mare, mareeeee.!!!
La DRAKY va entrar corrent a casa seva,
va tirar la motxilla i la jaqueta al terra del
menjador i va anar corrent cap a la cuina
on estava la seva mare preparant unes
magdalenes per berenar.
-He convidat a la DRUNIA i a la DRUSTI a
dormir aquesta nit a casa!! M’han dit que si!!
Ho hem de preparar tot!! Serà una festa de
pijames genial !!
La mare la va mirar amb cara de sorpresa.
-Però DRAKY, crec que hauríem de parlar
primer amb les seves mares no???
-Doncs truca-les!! Va mare!! Ràpid!! - va cridar
la DRAKY
-Abaixa la veu si us plau - va dir la mare m’estàs deixant sorda!! i crec que també
m’hauries de preguntar a mi i al pare si poden
venir aquesta nit a sopar i dormir o tenim
alguna cosa per a fer no creus??
-Ostres mare - va dir la DRAKY amb veu baixa
i amb cara de no haver trencat mai un plat
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La festa de pijames

- perdona que no hagi demanat permís, no
ho havia pensat com que em fa tanta il.lusió,
doncs poden venir??
A la mare se li va escapar una rialla al veure-la
amb tantes ganes i li va dir que si, que podien
venir les seves amigues. Va agafar el telèfon
per parlar amb les altres mares que també hi
van estar d’acord.
Al cap d’una estona van arribar la DRUNIA
i la DRUSTI, amb la seva bossa on portaven
el pijama. Totes 3 nenes van pujar corrent a
l’habitació de la DRAKY per preparar els llits
per dormir.
Després d’un bon sopar en família, es van
rentar les dents i van fer una guerra de
coixins super divertida!!!
Esgotades, contentes i a punt per adormir-se
es van agafar les mans i van dir tot a una:
Amigues per sempre !!!

Capítol 18
-Mareee!!! Mareeee!!!
La DRAKY va entrar a casa seva, corrent, tota
esverada i amb un paper a la mà
-Has vist això mare? Ens ho han donat a la
sortida de l’escola!! Hi haurà un circ a la terra
dels draks!!! És fantàstic no??? Hi podrem
anar???? A mi m’agradaria molt...
La mare va agafar el paper i va llegir:
Un fantàstic circ, un espectacle únic a la terra
dels draks!!
-Bé, DRAKY, mirarem a veure quan costen les
entrades i ho parlarem amb el pare
Quan va arribar el pare a casa portava una
notícia important:
- Us he de dir una cosa......a la feina m’han
donat entrades per anar al circ tota la família,
a l’estrena, que és aquest diumenge!! Que us
sembla ??? Hi voleu anar???? Us agradaria??
- Que bé!! - va dir la DRAKY - quina il.lusió!!
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Anem al circ

Anirem al circ!!!! Fins i tot crec que al DRUK li
agradarà anar!!
- Doncs si - va dir el DRUK - això sí que
m’agrada!!
El diumenge van anar tots plegats cap al Circ,
les entrades eren a primera fila, tots estaven
molt il.lusionats.
Van veure pallassos, equilibristes,
malabaristes.....van riure molt i s’ho van passar
molt bé, sobretot quan els pallassos van fer
sortir al pare a la pista!!!
Va ser un dia en família molt especial.

Capítol 19
Aquell dissabte al matí feia molt i molt fred.
La DRAKY i la seva mare es van abrigar
per sortir de casa, havien d’anar a una
festa d’aniversari. La DRAKY estava molt
il.lusionada, ja que la seva amiga li havia dit
que la festa seria un taller de cuina i a ella li
agradava molt cuinar!!

li doni un cop d’ull a veure si està bé.
Van anar corrent al veterinari, que després
de mirar-se al gosset els hi va dir que estava
molt bé i molt sa!! No portava collaret.així que
la DRAKY li va dir a la mare:

Van sortir de casa corrent, ja anaven una mica
tard.de sobte van sentir uns udols i van veure
un gos petit que s’havia quedat atrapat en un
bassal gelat, tenia les potes dins del gel i no
les podia treure.

- Està bé - va dir la mare - ens el quedarem!!
A la fi , la DRAKY es va perdre la festa
d’aniversari de la seva amiga.però va guanyar

- Ohhhh mare - va dir la DRAKY - pobret,
quina pena...el podem ajudar??
- Clar que si, DRAKY
La mare es va acostar a la tenda que hi havia
al costat i va sortir amb una olla plena d’aigua
calenta, la va tirar a poc a poc sobre el gel fins
que es va desfer i el Gosset va quedar lliure.
La DRAKY el va agafar a coll, estava una mica
espantat...
- I ara que fem mare?
- Doncs l’haurem de portar al veterinari,
perquè
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El gosset perdut

- Me’l puc quedar??? Si us plau.

un nou amic: en ROC, així el va anomenar!!

Capítol 20
-Quin dia més maco que fa - va dir el DRUK
que havia obert la finestra de la seva
habitació i estava mirant amb la boca oberta
els camps de cirerers tots florits - i quin
paisatge!! Vinga DRAKY, sortim a donar un
tomb?

al.lèrgia i va sortir que tenia al.lèrgia al pol.
len.
- I ara què passarà? Que és tenir al.lèrgia? – va
preguntar la DRAKY

Van sortir tots dos a l’exterior i de cop i volta
la DRAKY va començar a esternudar.

- Doncs l’al.lèrgia és una resposta exagerada
del sistema immunitari a certes coses, en el
teu cas al pol.len, i això fa que esternudis
i et plorin els ulls. No t’amoïnis DRAKY, et
posarem unes vacunes durant un temps i ja
veuràs com millores.

- Atchiss, atchiss!!
- I ara què et passa? T’has refredat??

- D’acord - va respondre la DRAKY...espero
que les vacunes no facin mal.

- No ho sé - va respondre la DRAKY - que ja
tenia el nas vermell i els ulls plorosos

- No fan gens de mal - va dir el metge, i li va
donar una piruleta perquè s’havia portat molt

- Siiiii - va respondre la DRAKY

- Potser serà que tens al.lèrgia??? - va dir la
mare que en aquell moment havia sortit al
jardí - haurem d’anar al metge que et doni un
cop d’ull i ens digui qué et passa.
El metge li va fer a la DRAKY unes punxades
als braços per veure exactament a què tenia
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La Draky és al.lérgica

bé a la consulta!!

Capítol 21
-DRAKY, DRUK!! - la mare els va cridar des del
menjador - veniu, que tinc una bona notícia
per donar-vos!!
- Què passa mare?? Quina notícia tens??
- Per celebrar que heu tret tots dos molt
bones notes a l’escola aquest curs, el pare
i jo hem pensat que demà podríem anar a
passar el dia al nou parc aquàtic Drakland...us
sembla bé??
- Fantàstic!! - va dir el DRUK
- Súper, genial!! - va dir la DRAKY molt
emocionada - Podré pujar a tot arreu?
m’agradaria provar el nou tobogan super
llarg!! Ho passarem molt bé!!
L’endemà, ben aviat, van agafar el cotxe tota
la família i en un parell d’hores van arribar al
parc aquàtic.
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Draky va al park aquàtic

- Ohhhh - van dir els nens - quants tobogans!
I una piscina d’onades!
I van arrencar a córrer seguits pels pares per
a fer cua a les taquilles i poder entrar de
seguida.
Van pujar tots al super llarg tobogan, es van
banyar a la piscina d’onades, van dinar al
restaurant del parc unes hamburgueses i fins
i tot es van atrevir amb un tobogan súper alt
que feia una mica de por però que els hi va
agradar molt.
Va ser un dia fantàstic i de tornada a casa ja
de nit, es van adormir al cotxe tot somiant
que hi tornaven un altre dia.

Capítol 22
La DRAKY i els seus amics estaven asseguts
a la vora del riu, aprofitaven l’últim dia de
vacances abans d’anar a l’escola. Ja s’havien
banyat, havien jugat a futbol i ara estaven
pensant què fer abans que es fes fosc i haguessin de tornar a casa.

Finalment van arribar a la porta de la casa, es
van mirar entre ells per veure qui s’atrevia a
entrar el primer.

-Sabeu què? - va dir la DRUNIA - podríem
anar a la casa del turó, he sentit dir que està
encantada!! Que hi han esperits!!!

-Que hi ha algú? - van dir totes dues a l’hora
De sobte van sentir un cop i van veure com
del fons de l’habitació sortia un esperit i deia:

-Jo m’apunto!! M’agradaria veure un esperit!! va dir el DRO

-Què feu aquí nens!! Uhhhhhhhh

-Uiiii, quina por - va dir el DRUNI - no sé, no
sé, a més els pares ens han dit que no hi
anem
-A mi m’agrada molt la idea!! - va dir la DRAKY
- Vinga, anem-hi!!
Van començar a caminar per anar al turó, hi
havia un bon tros i es va començar a fer de
nit.
-Anem ràpid - va dir el DRUNI - que aviat no
es veurà gaire...quina por!!
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Draky i la casa encantada

La DRUNIA i la DRAKY van anar cap a la porta
que es va obrir tota sola amb un grinyol.

Tots van cridar al mateix temps i van arrencar
a córrer cap a casa!!!
L’esperit es va treure el llençol del cap i es
va posar a riure, era el pare de la DRAKY que
s’havia disfressat per donar-los un bon ensurt
que no oblidarien mai!!!!

Capítol 23
La DRAKY estava molt nerviosa, aquell
divendres havien d’agafar un avió.

vol, és passen de seguida! va dir la mare Drak
- Si tu ho dius...

Els pares els volien portar a veure al Pare
Noel Drak, a Lapònia. Era el seu regal de
Nadal per a tota la família.

A la fi va arribar el dia, tots junts van anar
cap a l’aeroport. La DRAKY continuava molt
nerviosa.per ella tot era nou, la fila per
facturar les maletes, la fila per passar els
controls de seguretat i després una altra fila
per pujar dalt de l’avió. Cada cop estava més
preocupada i tenia molta por!

A ella li feia molta il.lusió.però també
tenia molta por perquè viatjar en avió no
li semblava gens segur, això de volar, no li
agradava gaire!!
- I no podriem anar en cotxe?. va preguntar
per mil.lésima vegada la DRAKY.
- Ja t’hem explicat que està molt lluny
Lapònia, que s’ha d’anar amb avió, però si et
fa por i no vols venir podries quedar-te amb
els avis - cap problema! va dir el pare Drak
- ja li donarem records de part teva al Pare
Noel Drak!
- Sí que hi vull anar! - va dir ella - però l’avió...
- La DRAKY té por, és una gallina, coc, coc, coc,
- va dir rient el DRUK
- Bé DRAKY, ja veuràs com al final t’agrada
pujar en avió, a més només són 3 hores de
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Draky i l’avió

- No sé si hi vull anar! - va dir mig plorant
En entrar a l’avió hi havia una hostessa que va
veure que estava molt amoïnada i li va dir:
- No tinguis por, no ploris, la por cal deixarla a l’entrada de l’avió. Ja veuràs que maco
és veure els núvols, els hi pots fer fotos i
després portar-les a l’escola
Finalment l’avió es va enlairar, la DRAKY
mirava per la finestra…
-Carai! Que maco és veure les coses des
d’aquí, i no fa gens de por!!! Crec que
m’agrada volar!!!

"Fa molts i molts anys, en un país molt
llunyà, els país dels homes-drac de molts
colorins, vivia una família que tenia una
filleta que es deia Draky.....

Les
aventures
de la

Draky

