L’extraterrestre
Hi havia una vegada un extraterrestre que es deia Nopi i vivia a la Lluna .
Estava dins una nau espacial perquè volia viatjar a la Terra per fer amics.
Quan va aterrar a la Terra, de seguida va arribar la policia. En Nopi li va dir a
la policia que no volia fer mal a la gent. El policia li va dir que no fes mal a
ningú i que no jugués males passades. Ell els va dir que d’acord i que el seu
nom era Nopi.
El Nopi va començar a veure com era el món. Alguns humans

li

van

ensenyar com era la Terra. A l’extraterrestre li agradava la Terra perquè hi
havia flors i tenia coses que no hi havia a la Lluna. Es preguntava com s’ho
feien per construir coses tan difícils.
Més tard, en Nopi va seure a un banc per descansar. Allà, una persona que
també estava asseguda li va preguntar què menjava i l’extraterrestre li
explicà que ell no menjava res, que no s’alimentava de res. Després es va
aixecar perquè va veure un lladre que havia robat a una persona i en Nopi
va parar al lladre i va aconseguir recuperar la cartera i li va donar a la dona.
La dona li va donar les gràcies.
La gent estimava molt a l’extraterrestre perquè veien que estava fent coses
bones pels humans. Però en Nopi havia de tornar a la Lluna. La gent li va fer
moltíssimes abraçades, li van donar les gràcies i alguns es van posar tristos.
El Nopi estava molt content per haver visitat la Terra i veure les coses que
feien els humans. Va fer moltes fotos a les persones que estimava i dels amics

que va fer allà.
Va decidir tornar més vegades; només ho podia fer un cop a l’any però
quan anava es quedava cinc o sis dies. Cada vegada que visita als humans
es posa molt content perquè es queda a casa d’alguna família. La gent
pensa que és un heroi perquè sempre està ajudant als humans. Ells, a canvi, li
ensenyen a fer coses com fabricar cotxes o construir una casa. En Nopi
continua visitant el nostre planeta, potser un dia us el trobeu a la vostra
ciutat.
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