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Hi havia una vegada 
un pallasso que es deia 
Patatu, i vivia dalt 

d’una muntanya,
en una caseta vermella,

amb dues finestres 
i una porta.
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Un dia en va passar una de molt 
grossa, al poble de Patatum.

Eren ja vora les dotze de la nit, 
l’hora en què la Lluna, com sempre, 
s’empolaina i es posa guapa per 
sortir. Es va posar el seu vestit lluent 
de color plata, i es va estirar en un llit 
d’estrelles guspirejants.
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En Patatu, com cada 
vespre, va sortir al porxo a 
saludar-la, i a dir-li com 
n’estava, de bonica.
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Però quan conversava 
tranquil·lament amb ella 
assegut al balancí, va veure 
que el Sol treia el cap 
per un costat del cel  
amb arrogància. 

Què hi fas, 
tu, aquí?
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 —Què hi fas, tu, aquí? Que t’has 
equivocat? Vés a dormir, Sol, que és de 
nit i et toca descansar  —va dir la Lluna, 
enutjada.

 —Ah! Presumida... No et 
necessitem, amb mi ja n’hi ha prou  —va 
respondre el Sol.

Què hi fas, 
tu, aquí?
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La Lluna no es podia creure 
aquell atreviment i es va 
posar a plorar com una 
magdalena: li regalimava 
aigua argentada i pintava el 
cel de plata. La imatge era 
corprenedora.
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Les solucions:     

Se’t resisteix alguna  

diferència? 

Aquí tens les 

solucions!!!

No has pogut  
desxifrar  
els codis?

Les Solucions!

SI POSES  AQUEST TEXT AL COSTAT D’UN MIRALL, EL  PODRÀS LLEGIR DEL DRET!

El primer missatge es desxifra 

llegint cada paraula  

de dreta a esquerra.

“SI ETS CAPAÇ DE LLEGIR 

AQUESTES PARAULES, JA 

SAPS EL CODI SECRET!”

El segon missatge: 
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Retalla  
els cromos  

d’aquest conte  
i continua  

la col·lecció! 

Col·lecciona

  els cromos 

      d’en

PATATU

El segon missatge: 
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Qui és més dolent,  

el Mag Dolent  

o la Malèvola?

* La Malèvola 

* El Mag Dolent 

  Quin càstig rep per 

l’engany?

* Perdre poders i una multa  

de 4.000 petons de fada

* Copiar mil vegades  

“no ho tornaré a fer”

 Per què es diu  
Guepard del Revés?

* Perquè corre  
cap enrere

* Perquè té les taques del 
revés

* Perquè està cap  
per avall

Com viatja?

* Amb bicicleta

* Corrents

Respon les

  preguntes 

dels cromos

 
... i demostra  

que ets un bon 
amic d’en  

Patatu!




