N'AURORA ÉS IMAGINATIVA
Hi havia una vegada una nina que nomia Aurora. Només li agradaven les coses
típiques de Malorca.
També li agradaven els animals de fantasia, però només els típics de Mallorca.
Un dia la seva mare i n'Aurora varen anar a un mercat de coses fetes amb fang
(una de les coses típiques). La seva mare li va comprar un siurell que era un
ase.
N'aurora es va imaginar que ella estava colcant l'ase. S'estava imaginant que
estaven vivint una aventura de com aconseguir un collar màgic.
N'Aurora, quan jugava, s'imaginava històries increïbles de fantasia.
Un dia que se'n va anar a dormir....
Ella i el seu ase varen anar a un bosc. Varen trobar-se una gallina que se dia
Gallicà, una mescla de gallina i ca. Se varen fer amics i se n'anaren junts.
Varen seguir el camí que estava marcat... però tenien set i s'aturaren a un llac.
Alla trobaren una sargantana que se deia Sargavina, una mescla de
sargantana i gavina.
N'Aurora, l'ase, na Gallicà i na Sargavina es varen fer ben amics i se'n varen
anar junts.
N'Aurora tenia fam i es varen aturar prop d'un taronger.
Varen trobar un porc que nomia Porcret, que sortia del porc i del ferreret.
Tots tenien calor i varen anar a la vora de la mar a fer un capfico a l'aigua.
N'Aurora s'estava banyant i va veure una cosa que sortira de la mar... va mirar
bé i ... era una tintorera! Va sortir molt ràpid de l'aigua i per sort no la va agafar.
Finalment n'Aurora va arribar amb els seus amics a una casa enorme de fusta
que tenia piscina.
Resulta que na Gallicà, na Sargavina i en Porcret coneixien aquella casa
enorme.

Eren tota la família de na Gallicà , na Sargavina i en Porcret.
Era dijous i en aquella casa cada dijous feien una festa.
Na Sargavina va contar a tots el que havia passat i varen decidir convidar a
n'Aurora cada dijous a la casa enorme.
Na Gallicà li va contar que en aquella casa hi havia una polsera màgica que
tenia el poder de fer formes d'animal de purpurina i de fantasia.
N'Aurora va fer un cant especial i varen aparèixer molts d'animals.
Era molt bonic, n'Aurora enyorava a la seva mare i es va despertar i se va
adonar que tot era un somni.
N'Aurora jugava molt i seguia inventant històries increïbles... i va ser molt feliç.
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