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L’aventura dels cinc amics al món dels jocs 

Hi havia una vegada un grup de cinc amics que vivien al barri de Ca n’Oriol de 

Rubí. Aquests eren en Lluís, la Ti Xing, el Walid, la Kimba i el Joao. Estaven 

aprofitant les seves vacances d’estiu jugant al parc del costat de l’escola. 

Mentre estaven als gronxadors, es van trobar una gosseta. La van adoptar i li 

van posar de nom: Lisa. 

Més tard, van anar a casa de la Kimba a berenar i a continuar jugant amb la 

seva nova mascota. Quan estaven saltant a la corda, en el jardí, va aparèixer 

un mag en mig d’un núvol de pols. Entre les cares de sorpresa dels amics, el 

mag els hi va explicar que estava molt preocupat perquè el seu món estava en 

perill.  

- Però quin és el teu món? – Va dir la Ti Xing. 

- El món dels jocs! – Va respondre el mag. 

- I què podem fer per ajudar-te? – Contestà en Lluís. 

- Hi ha un rei maligne que no li agraden els jocs i vol fer desaparèixer tots 

els jocs que tenim. És un món màgic ple d’alegria i només un grup 

d’amics de la Terra ens podeu ajudar. 

- Doncs anem-hi! Per on hem d’anar? – Continuà dient el Joao. 

- Per la porta màgica! – Acabà dient el mag. 

El mag va agitar la seva vareta i va fer aparèixer una porta brillant de colorins. 

Els cinc amics, amb la seva inseparable mascota, van entrar i van veure un 

món ple de llums, colors, alegria i una pila de jocs. Es van trobar un poble de 

Lego. Tot eren construccions de colors on hi habitaven robots molt simpàtics. 

Van haver de travessar un bosc de plastilina, però els hi va costar una mica 

perquè s’enganxaven els peus al terra. Un cop van arribar al riu, s’havien de 

pujar en un vaixell de paper. Però, pel pes, cada vegada es mullava més i van 

haver de construir un pont amb peces de puzles per poder arribar a l’altra part.  

Més endavant, van trobar-se amb una pista de Scalextric on cadascú va haver 

de pujar-se a un cotxe de carreres. El Walid va pujar amb la Lisa i tots van 

haver de fer una cursa contra un ocell molt antipàtic, l’Angry Bird. Era molt ràpid  
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i dominava la pista perfectament. Però gràcies a la Lisa, que també era molt 

veloç, els cinc amics van guanyar la cursa i van poder avançar en la seva 

aventura. 

Van veure que el seu destí estava a dalt d’una muntanya, però cap camí pujava 

fins a dalt. Es van trobar un tauler d’escacs molt gran que feia la funció de 

catifa voladora. Van pujar-se i es van dirigir cap el cim de la muntanya.  

Van observar que hi havia un castell fet de cartes que arribava fins els núvols.  

-De qui és aquest castell? – Va preguntar sorprès en Lluís. 

-Aquí és on viu el rei maligne. – Va respondre el mag. 

Van picar a la porta i una carta es va obrir fent un soroll terrible “nyeeeeec”. A 

dins hi havia una filera amb peces de dòmino que havien d’empènyer per 

arribar a la següent habitació. Allà es van trobar un laberint fet amb contes 

gegants on es podia llegir endevinalles. Si les encertaven, els hi obrien les 

portes per accedir al següent camí. I vet aquí, que era l’habitació del rei 

maligne. 

El rei els hi va dir que només deixaria el món màgic si els hi guanyava a una 

partida al joc de l’oca. Per tant, l’estratègia i la sort dels daus eren molt 

important. El rei maligne va començar a avançar-se, però fent trampes. Els 

amics li van recriminar, però el rei, que era molt maliciós, no els hi va fer cas. 

Quan el rei estava a punt de guanyar, va caure a la casella de la caravel·la, per 

tant havia de començar el joc. La Kimba era la següent en llençar els daus i va 

poder guanyar el joc. Tots es van posar molt contents i van cridar d’alegria. 

El rei, molt emprenyat, va dir que les promeses s’havien de portar fins el final i 

els hi va atorgar la corona del món de jocs. A més, va comprendre que fent 

trampes no s’arriba a cap lloc. És millor jugar net i passar-s’ho bé. Ara els cinc 

amics, amb la Lisa, eren els reis del món més divertit i ple de fantasies que hi 

podia existir. 
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Seria un secret i podrien entrar sempre que ells volguessin. A més, podien 

convidar a tots els seus amics. Només hi havia una norma: Tu has de passar 

genial! 


