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UN ESTOL D’OCELLS TRAVESSA  

LA VALL DELS FOLLETS. 

Al poble dels follets, un matí, hi va passar una cosa ben estranya. Un gran estol  

d’ocells va passar volant per sobre la vall.

—Mireu, aquesta migració d’ocells no és normal —va dir el savi Pinatell.

—Què deu haver passat? —va preguntar-li el follet Oriol.

—A vegades els ocells i altres animals fugen en veure venir un perill. Veniu amb mi, 

consultarem un dels meus llibres de ciències —va dir en Pinatell.
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UN VOLCÀ D’UNA ILLA DE PESCADORS  

HA ENTRAT EN ERUPCIÓ.

–Vejam… en aquest llibre ho explica —va dir el savi Pinatell—. Els ocells tenen una mena 

de sentit especial per notar el perill abans que aquest es produeixi, com ara un incendi, un…

De sobte, una cridòria va interrompre el savi.

—Venim de les illes Nedes! El volcà de l’illa Petita ha entrat en erupció —cridava la Nora, 

l’amiga del follet Oriol—. Els nostres amics pescadors i les seves famílies fugen com poden 

de l’illa, però els manquen embarcacions. La lava aviat arribarà al poble i el foc l’engolirà 

sense remei.
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EL FOLLET ORIOL, LA NORA I EN PINATELL 

PREPAREN LA MISSIÓ DE RESCAT.

–No podem perdre temps. Ens caldrà l’ajuda de tothom que tingui una barca.  

Hem d’avisar tots els pescadors per tal de poder salvar els nostres veïns —va dir l’Oriol.

Sense perdre temps, el follet Oriol, la Nora i el savi Pinatell van organitzar la missió  

de rescat.

—Ànims, amics; necessitarem moltes cassoles de brou calent i un bon grapat de mantes  

per als nostres veïns —va dir el follet Oriol als cuiners, que preparaven un saborós caldo.
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LA CLÀUDIA I EL FOLLET BOMBETA 

S’ENFILEN EN EL GLOBUS.

Gràcies al globus, en Bombeta i la Clàudia podrien informar del que passava  

a tots els pescadors de la zona i demanar ajuda per als follets de l’illa Petita.

—Tota ajuda és poca —va dir l’Oriol al follet Bombeta—; necessitem totes les barques 

disponibles per al rescat.

—Alerta, Bombeta, mireu d’allunyar-vos de les flames quan sigueu allà dalt; recorda seguir 

els corrents d’aire per avançar més de pressa —va dir la Nora. 


