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ELS DRACS
ENTREMALIATS
VAN A L’ESCOLA
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Sabeu fer front als imprevistos?
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US AGRADEN ELS DRACS?

SÍ

NO

Us agrada volar?
Suporteu bé la caca/el vòmit
de drac?

Si heu contestat que sí a totes les preguntes,
contacteu amb la inspectora de dracs
Penny Willows avui mateix.
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CONEIX L’AVA
I EL JACK.
IA
LA SEVA FAMÍL
HA ADOPTAT
DOS DRACS.

AVA
• endreçada* • sensible
• llesta • simp
pàtica

• lleial
• actiu

* i potser un pè
èl manaire

• golafre
• prropens

als accid
dents
• cu
uriós
ó
• entremaliat

CK
J• Aràpid

GRAU

• àgil
• valent
• divertit

FAFNINA

• addicta a les joies
j s
• irresponsable • descarada
• bonica • afectuosa
• entremaliada
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ELS DRACS ENTREMALIATS
COMENCEN LES CLASSES

El primer dia del curs, els nens de l’escola
de primària de Laidley tornaven a classe
després de les vacances d’estiu. Hi anaven
amb cotxe, amb bici, amb el bus o a peu.
Mentre caminaven cap a l’entrada, tots
ells miraven amb enveja els afortunats
companys que venien volant damunt d’un
drac.
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A l’escola de primària
de Laidley hi havia la unitat
especial d’educació de dracs
del projecte «Dracs a casa».
Per primer cop a la vida, l’Ava
i el Jack Ward anaven a l’escola volant
amb els seus amics, els petits dracs
entremaliats Grau i Fafnina.
—Vaig a escola! Vaig a escola!
—cantava la Fafnina, que duia
a la cua unes cintes amb els colors
de l’escola.

Estava tan animada,
que va GIRAR
R com
un tirabuixó i es va esmunyir
a sota dels núvols.
—Què se sent anant
a una gran escola per
a dracs, Faf? —somrigué
el Jack.
—Geniaaal!
—i la Fafnina
posà la directa
i sortí disparada
cap endavant.

LAIDLEY

LA DE PRIMÀRIA
ESCO
UNITAT ESPECIAL
D’EDUCACIÓ DE DRACS

El Jack sentia la remor del foc a dintre
del drac, com si fos una màquina. Es va
agafar més fort al seu coll càlid i escatós i
va llançar un crit d’entusiasme.
El Grau i l’Ava es van posar al seu costat
i van volar junts. Després d’un sotrac en
agafar el corrent d’aire que baixava de la
Terra Alta, els dracs van estendre les ales i
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van REMUNTAR EL VOL en direcció a
l’escola.
—Ja veureu quan s’adonin que sou
camaleons! —exclamà l’Ava, impacient per
presumir, encara que fos una mica, davant
de la seva amiga Oliva Mackenzie, que
sempre es vantava del seu drac Snorri—.
Ningú més té un drac que canvia de color!
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—AIXÍ? —El Grau agafà aire i les seves
escates blaves i daurades van

D
L
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E
P
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N
R
RE
i es van tornar del color exacte del cel.
Instintivament, l’Ava es va agafar més fort.
Era una sensació molt estranya veure’s
solcant l’aire damunt del llom d’un drac
gairebé invisible.
—Jo també puc transformar-me en
un tros de cel! —digué la Fafnina, que es
convertí en un nuvolet d’allò més veloç i
va fer diversos bucles en l’aire amb el Jack
aferrat a ella com un mico. La motxilla de
la Fafnina s’obrí i descobrí el seu contingut
al Grau i l’Ava.
—Ei, compte! —exclamà l’Ava, quan les
croquetes de la carmanyola de la Fafnina
li van ploure sobre el casc de volar.
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—A l’hora de dinar
et sabrà greu, Faf!
—digué el Jack.
LLa Fafnina va fer un petarrelleig i
continuà volant. El Grau la va encalçar
més de pressa. Els nens s’agafaven fort
i es petaven de riure mentre els dracs
entremaliats feien una cursa al cel per
veure qui arribava abans.
—MÉS RÀPID! MÉS RÀPID! —animava el Jack.
—De pressa, Grau, de pressa! —cridava
l’Ava.
—Creee! Creee! —xisclaven els dracs
entremaliats.
Van passar per sobre del riu Laidley, a
l’entrada de la ciutat, i es van empaitar l’un
a l’altre per sobre de les teulades. Els dracs
estaven cada cop més engrescats.
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ELS VAN
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i semblava que s’havien
oblidat d’on anaven. Estaven
concentrats en la cursa.
L’Ava era més gran
i pesava més que
e
el Jack, però com
que el Grau era
més gros i fort
que la Fafnina,
va anar agafant
avantatge.
—Elis, elis! Soc més
ràpid que tu! —criidà.
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DISPARARS

DUES BOLE L NAS.
DE FOC PE

Una va xocar contra el cul del
Grau, que va fer un bot i un crit. L’altra
va passar pel costat de l’orella de l’Ava i
els va esclatar sorollosament davant els
nassos com una bomba de fum i guspires
de colors.

Un núvol de fum negre i pudent va picar
de ple a la cara de l’Ava, que va tossir i es
va ennuegar tant, que gairebé va perdre
l’equilibri.

— EI !

E!
V E S AM B CO M P T

El Grau
va obrir la boca
i va deixar anar
el que en un drac
més gros hauria estat
un rugit furiós. Llavors

E S VA
TO M B A R
B R U S CAM
E N T…
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I, de sob
te, l’Ava
es

va troba
r
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i agafada amb una sola mà enguantada
a una corretja d’un drac gairebé invisible,
del color del cel.
—Grau! Atura’t, Grau, atura’t!
Però el Grau no l’escoltava. Va girar cua
i es va posar a empaitar la Fafnina tan de
pressa com va poder. La Fafnina va xisclar
i va accelerar.
S’acostaven a l’escola a tota velocitat.
L’Ava veia la forma allargada de la nau
dels dracs, amb les quatre xemeneies
torçades, i les aules per als humans, i la
torre de control arran de la pista d’aterratge
de l’escola. Uns quants dracs, alguns amb
nens a sobre, volaven en cercles mentre
esperaven el seu torn per aterrar.
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I DESPRÉS
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…entre els dracs que volaven en cercles,
dispersant-los en totes direccions. Va
passar com un coet per sobre del pati de
l’esbarjo, de la piscina, i va rodejar el pal
de la bandera al davant de secretaria.
El Grau la seguia de prop. Mentre els
dracs entremaliats feien eslàlom entre
les xemeneies de la nau dels dracs, l’Ava
sentia com el Jack escridassava la Fafnina.

Una mestra va agitar la bandera vermella
des de la torre de control de l’escola i va
son
nar la SIRENA D’EMERGÈNCIA.
Però
ò el Grau i la Fafnina no en van fer cas.
Qua
an la mestra va agafar un megàfon i va
com
mençar a ordenar-los que aterressin, ells
li va
an passar tan a prop
del cap, que es va ajupir
esp
pantada i deixà
cau
ure el megàfon,
que
e causà un
terra
abastall.

Una enorme forma platejada va sortir
de la nau dels dracs. L’Ava va estirar
frenèticament la corretja del Grau.
—La senyoreta Cali ens ha vist! És la teva
mestra, has d’aterrar ara mateix!
La senyoreta Cali va estendre les seves
ales gegantines i va alçar el vol. Era clar
que estava ben informada sobre els dracs
camaleònics, perquè es dirigia directament
cap a ells. Per ser una dragona vella, tenia
un vol sorprenentment àgil.
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En veure-la venir, la Fafnina va xisclar i va
anar a tota castanya a amagar-se darrere
d’uns arbres.
El Grau la va esquivar fent vuits pel cel.
Es va DESVIAR
R per evitar
una
b
i va an
vo dad
a d’o
ar
cell
de
s
dret
cap
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e
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L’Ava va entreveure unes ales de
LAva
dessplegades, uns ulls grossos aterrits i… el
Grau i un altre drac van xocar.
El Grau va tombar de costat i va rodolar
sobre si mateix amb les ales esteses.
Aleshores,
o es, la
a co
corretja
e ja o
on ss’agafava
aga ava l’Ava es
va TRENCAR i la nena va
cau
re
f

es i més vol
t
e
volt
se

n

l’a

ire.
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