
UN VIRUS MOLT SABORÓS 

 
 
Un dia en el planeta de Cascadénia en la ciutat de Liritawn, havia dos 
nenes i tres adults anomenats Josep, Cristina, Eros, David i jo, Belinda. 
Josep, el iaio, Cristina, la mare, i David, el germà. 
 
Estàvem jugant al parc quan va arribar un avís de l’alcalde Damperrier. 
Anuncià que havia sortit un virus nou que es deia Coronavirus o 
COVID19. L’alcalde va dir que els ciutadans hauríem de quedar-nos en 
la nostra casa, netejar-nos molt bé les mans, tossir tapant-nos la boca 
i, molt important, podíem eixir al carrer a treballar solament. Treballs 
essencials, i per a comprar. 
 
Vam anar a casa corrent. A la setmana següent, es va contagiar Eros. 
Vam anar a buscar una medicina per a curar Eros. Vam anar a la 
finestra i va caure una noteta a la mà de Cristina, ma mare! Era un 
mapa de la medicina del covid19. Calia passar pel bosc fosc, les 
cascades de la mort, la cova de la foscor i, per últim, el carreró dels 
zombis, fins arribar al món de les llepolies. 
 
Ens vam adonar que les llepolies fan feliços a la gent.  
 
—Anem! —vaig dir jo. 
 
Vam entrar al bosc fosc i vam veure un home llop. Vam córrer i córrer, 
però... ens va agafar i se’ns va emportar! 
 
—Quina por! —va dir Josep. 
 
 
 
 
 
 



Després vam arribar a les cascades de la mort. Eren cascades amb 
trossos de formatge podrit que si l’oloraves et quedaves paralitzat. La 
meua mare, Cristina, va olorar el formatge podrit i es va quedar 
paralitzada. 
 
—Ara, què fem? Som petits! —vaig dir jo. 
 
El meu germà i jo vam anar a la cova de la foscor. Hi havia moltes 
teranyines i aranyes gegants, formigues i libèl·lules. Al meu germà el 
van agafar les formigues. Jo vaig intentar salvar el meu germà, però 
era tard. Ell va dir que continuara i trobara la llepolia, que ell estaria 
bé. 
 
Jo estava trista pel meu germà, però havia d’anar a curar Eros. Vaig 
anar al carreró dels zombis i... quasi m’agafen! 
 
“Quina por!”, vaig pensar per a mi. 
 
Vaig arribar al món de les llepolies quan... vaig dir: 
 
—Només queda una llepolia! Encara sort! 
 
Però vaig vore un conill que es volia menjar la llepolia. 
 
—Noooo! —el vaig espantar. 
 
Vaig agafar la llepolia i vaig tornar a per la meua família en un tres i no 
res. 
 
Vaig córrer a per ells i els vaig vore menjant amb els zombis, les 
formigues i els llops! Eren amics! Que bé! 
 
 
 
 
 
 
 



Els vaig agafar a tots i vam anar a donar la llepolia a Eros. 
 
Vaig partir la llepolia i vaig donar el tros de llepolia a Eros. Ja no tenia 
febre! 
 
Des d’aquell dia Belinda es va convertir en la major científica del món 
i tots es van curar. 
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