L’aventura de la Maria i en Leo

Hi havia una vegada una terra màgica i en la terra màgica hi havia un petit
poble i en aquest petit poble hi havia una casa de plàtans i hi vivien dues
mones anomenades Maria i Leo. Un dia caminaven per un prat i allà van
trobar un ocell anomenat Phönix, el Phönix va resultar ferit i les mones el
van portar a casa els seus pares. El van ajudar a curar-se. Quan l’ocell va
poder tornar a volar, el van portar de nou al prat i abans de marxar va
donar a la Maria una ploma. Quan van arribar a casa els seus pares ja no hi
eren, havien desaparegut - va dir en Leo. I la ploma va brillar. Van fer un pas
i la ploma va brillar encara més. La Maria va dir: la ploma ens ensenya el
camí dels nostres pares, després van pujar per una muntanya, allà van
trobar un roure amb un gros forat a la soca, que havia esquerdat un malvat
mag. El mag va agafar la ploma i va llançar els dos micos a la seva
masmorra i va voler governar el món; va agafar la ploma i va agafar els
ingredients per fer una poció per a dominar el món. Els ingredients eren
potes d'àguila, pell de girafes, 205 ulls d'ós, i els va llançar a l'olla que volia
utilitzar. Quan volia posar la ploma del Phönix a la olla, es va convertir en
l’ocell. Aquest va alliberar els micos i va llançar el mag malvat a la
masmorra. Van alliberar els pares de la Maria i en Leo. El Phönix es va
tornar a convertir en una ploma, però abans va dir a les mones, si em
necessiteu fregueu la ploma i vindré. I van viure per sempre feliços i vet aquí
un gos i vet aquí un gat i aquest conte ja s’ha acabat.
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