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Per a en Jon i l Amy 

Leire Martín 

Per a les nostres tres “A”. 
Tant de bo els puguem  

deixar un món millor.

Los Rodríguez 



Hi havia una vegada una ampolla que  
volia ser una altra cosa. Hora rere  
hora desitjava que li succeís quelcom 
emocionant...

quins nervis!

Damunt la seva estanteria del  
supermercat veia passar carrets  
enormes plens a vessar de productes.

LAmpolla imaginava que l esperava una vida plena 
d aventures, més enlla de la porta que s obria i es 
tancava sense parar. Una vida millor, sens dubte!

Platja? 

Muntanya?  

Creuers per alta mar? 

Competicions esportives?



Llavors, va  
arribar el dia. 

Doble tombarella amb 
tirabuixó creuat i...

D un salt va ser dins el carret.

Alla va trobar uns altres companys. 

Pero, ben al contrari que l Ampolla, semblaven 
tristos, enutjats i, encara pitjor, resignats.

Una capsa de cereals ofesa en veure  
la seva cara somrient, va preguntar:
—Que et passa a tu? Per que estas tan 
contenta? No saps on anem?

hop!



El comentari li va provocar molts dubtes...
Pero el fet d estar dins aquella bossa de roba 
voltada de companys de totes les estanteries, li 
semblava un somni. Així doncs, saludava els uns 
i els altres, sense gaire exit...

—Hola, com estas? Em dic  
Ampolla. Quin dia més maco!

—Hola, com estas? Sóc l Ampolla. 
És genial que estiguem juntes, oi?



No esperava una rebuda tan freda a  
la seva nova casa. Canviar l estant del  
supermercat pel d una nevera, li va 
semblar un acudit dolent.

Pero no calia desanimar-se, ni deixar de somiar  
en les aventures que l esperaven.

—Hola, com estas?  
Em dic Ampolla.  
Sembla que refresca...

—Hola, com estas? Sóc l Ampolla. 
Aquest nou pentinat li queda rebé!


