




Per a la meva mare,
i per a tu quan descobreixis

la vertadera màgia.
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Ogre Prutt

Us c0nvido 

al meu 

aniversari 

aquesta 

tarda a 

casa

meva.

—Genial!
Una festa! 

—Tinc
el regal 
perfecte
per a ell.

 

—Sembla paper 
higiènic! No?

—Amb què 
ho haurà 
escrit??

—Sembla 
un puré 
de patates 
florit.

—Quin retrat!
Tan malament et cau? 

—Aquesta no és la 
seva cara.

Quina part del seu 
cos és?

—Hola, nois! Mireu!
És un retrat d’en Prutt 

fet amb plastilina.
L’he fet jo.

És el seu regal.
Què us sembla?



—Teniu raó.
És horrible!

Tampoc serveixo 
per a modelar!
Serà millor que 
llenci aquesta 

porqueria. 

—Espera, Coralina!
Potser ho faries 

millor si tinguessis 
una mica de...

 —Màgia! 

—Sí, sí. Màgia!



—Màgia? Però jo no…

—Ja sabem
que tu no saps

fer màgia.

—Però la bruixa Verna sí!
I si li agafes 

la seva vareta màgica?

—Mireu, està
sortint! 



—Silenci!

— Porta la 
vareta!

—A l’ogre Prutt
li encantarà
el meu regal.
És molt útil! 



—Aquest lloc és perfecte.
Zzz, zzz, zzz.

—Ssst!
¡Cr
a
c!

—Ràpid! La branca ja cruix!

—Vigila! M’estàs
trepitjant un ull!

—Ai, que no
hi arribo!

—Encara és aviat,
per tant, faré una 

migdiada
abans d’anar a casa 

de l’ogre.



Si t’ha agradat aquest llibre,
és possible que també t’agradi 
Guapa.

Troba’ls a:
www.apilaediciones.com
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Hola, soc la Coralina, la noia genial.
Estic trista perquè res em surt bé.

El retrat de plastilina que he fet per a l’ogre m’ha quedat horrible.
Els animalons del bosc em diuen que l’arregli amb màgia.

Però jo no en sé de fer màgia.
Què faries tu en el meu lloc?
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