EL CAVALL PERDUT
Hi havia una vegada, quan els gats eren amics dels gossos, un poble que es
deia Closca, situat en una illa al mig del mar. En una de les cases de Closca
vivia en Cranc.
En Cranc era baixet de color verd i blanc. Tenia les
ungles molt curtes, el cabell de color lila i llarg fins
als peus, les orelles vermelles. Sovint li agradava
regar les plantes, les flors, les palmeres. En tenia
una de molt especial: anar a muntar a cavall.
Un dia a en Cranc li venia de gust anar a muntar a cavall. Va anar a l'estable i
no el va trobar. Això el va afectar molt. Per en Cranc el seu cavall era el seu
talismà.
En Cranc va començar a buscar el
cavall, va arribar al Desert Vermell.
Era estiu i feia molta calor. Va veure
una casa que era de color blau. Per
dintre era molt luxosa. Hi havia dos
pisos. El segon pis era petit; hi
havia dues habitacions, però el que
era estrany és que no hi havia cap
llit. Dintre d'un armari vell i foradat
estava... la Bola de Ferro.

La Bola de Ferro feia 20 cm de gruix, pesava 24 Kg. Brillava d'un color
ataronjat, però la bola en realitat era negra. Si la movies molt et podia
traslladar al passat, al present o al futur.
Li havies de dir les següents paraules:
- Al present -i et traslladava al present.
- Al passat -i et traslladava al passat.

- Al futur -i et traslladava al futur.
La Bola de Ferro resistia tots els elements: l'aigua, el foc, el gel, la neu...
Ningú no l'havia trobat mai; deien que estava dins el cor de la Terra, però en
realitat es trobava dins l'armari vell de la casa blava.
En Cranc va trobar la Bola
de Ferro i li va dir:
- Al passat
En

Cranc

volia

anar

al

passat per trobar el seu
cavall. Gràcies a la Bola de
Ferro en Cranc va retrobar
el seu cavall i va prometre
que mai més el tornaria a
perdre.
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