Reparant la nau del Rok

Hi havia una vegada una família que hi havia una mare, un pare i dues filles.
Els pares es deien: Miquel i Núria i les filles: Martina i Júlia. Vivien en una casa
al costat de la platja, on els agradava anar sovint.
Un dia de tornada de la platja, la Júlia va veure una espècie d’àlien a la seva
habitació, perquè era verd. La cara era més o menys triangular, els ulls eren
negres i amb forma de gota, però l’estrany era que portava roba i molt bonica.
La Júlia estava molt espantada perquè mai havia vist una cosa semblant i
perquè en la segona planta només estava ella i no sabia què fer. Si trucar als
seus pares o preguntar-li a l’espècie d’àlien que feia a la seva habitació.
Abans que la Júlia prengui una decisió l’espècie d’àlien va dir:
-Hola sóc un àlien que visc al planeta Mart, i em dic Rok. I tu com et dius?
La Júlia molt espantada va respondre:
-Hola… Em dic Júlia…I tu que fas aquí?
Va explicar el Rok:
-Jo estic en el planeta Terra perquè estava fent una missió al costat de casa
teva, però m’he despistat perquè la bateria s’estava acabant, i he xocat amb
una casa abandonada. A la nau no li va passar res, però si en menys d’una
hora, no canviem la bateria per una altra, la bateria explotarà i la nau es
trencarà del tot i no podré tornar al meu planeta.
He entrat a casa teva per la finestra i necessito la teva ajuda per canviar la
bateria perquè jo sóc molt baix i no puc arribar a dalt, on està la bateria.
La Júlia va dir:
-I com puc ajudar-te?
El Rok va respondre:
-Necessitaries una motxilla amb eines i una escala molt alta. Em pots ajudar?
La Júlia molt intrigada i molt nerviosa va respondre:
-Si clar que sí! Prepararé una motxilla amb les coses que ens poden servir i
agafaré l’escala del meu pare que és molt alta.
El Rok molt emocionat va dir:
-Moltes gràcies, Júlia, però com aniràs fins a la nau que està a deu minuts
d’aquí sense que els teus pares s’adonin de res?
La Júlia va pensar:

-Per sortir de casa els diré als meus pares que aniré a casa de la meva millor
amiga, quan la meva família estigui veient una pel·lícula a la televisió, jo
agafaré l’escala.
El Rok va exclamar:
-Sí, molt bona idea! Però ràpid que la bateria explotarà si no reparem la nau en
menys d’una hora!
La Júlia va aconseguir sortir de la seva casa amb l’escala i la motxilla amb
eines i els seus pares no es van adonar. El Rok li va portar fins on estava la
nau.
El Rok va dir:
-Moltes gràcies per l’escala i la motxilla. Però ara hem de reparar la nau i tu
m’has d’ajudar una mica.
La Júlia va respondre:
-T’ajudaré!
El Rok va dir:
-Ara has de posar l’escala al costat de la nau espacial i treure totes les eines de
la motxilla.
La Júlia va acabar de posar l’escala i treure totes les eines i va dir:
-Ja he terminat! Ara que he de fer?
El Rok va respondre:
Ara has de pujar a l’escala i obrir la porta petita que hi ha. Després has d’agafar
la bateria que hi ha al mig i posar-la a la part de sota.
La Júlia va dir:
-Si ja ho tinc posat.
El Rok molt nerviós va dir:
-No! Has posat la bateria a la part de dalt i era la part de sota i tenim vint
segons per reparar-ho!
La Júlia va respondre:
-Ja està!
El Rok va dir:
-Perfecte! La nau està reparada i puc tornar al meu planeta!

Finalment, la Júlia va contar la història a la seva família i va presentar al Rok.
Va ser molt complicat acomiadar-se del Rok, però li va dir que en una setmana
aniria a visitar a la seva família i portaria a la Júlia a l’espai amb ell.
Quan la Júlia va anar a l’espai, van descobrir que la Júlia era meitat àlien meitat
humà. Perquè va poder tocar Mart i podia respirar sense una bombona d’aire, i
aquestes coses no les podia fer una persona normal.
I aquest va ser sempre el gran secret de la Júlia i el Rok.

