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Hola, soc l’Aurèlia!
Mai recordo
els meus somnis.
I no els puc explicar
als meus companys.

Jo soc la Ifigènia.
Sempre recordo
els meus somnis.
Els meus somnis
són els millors

Hola!
Soc la fada Clementina.
Ajudaré l’Aurèlia
a recordar els seus somnis.

Jo em dic Galb.
Soc un ésser màgic.
Em converteixo
en moltes coses
diferents.

Jo soc l’Onofledis Baumol.
Col·lecciono éssers màgics,
com el Galb.
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1
LA FADA CLEMENTINA

L’Aurèlia està cansada.
A l’escola, a l’hora del pati,
els seus companys expliquen
els somnis que han tingut.
Tots recorden aventures màgiques,
històries misterioses i racons meravellosos.
L’Aurèlia els escolta una mica enfadada
i sent enveja.
Ella no recorda mai els seus somnis
i se sent diferent dels seus companys.
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Primer l’Aurèlia creia que ella no somiava,
però la seva mare li va dir que això és impossible.
Mare

—Aurèlia, tots somiem.
Però hi ha gent que
quan es desperta
no recorda res.

L’Aurèlia té moltes ganes
d’explicar els seus somnis a l’escola.
Quan els companys li pregunten
què ha somiat, l’Aurèlia no ho recorda,
i això li fa vergonya.
A la nit, a la seva habitació,
l’Aurèlia tanca els ulls i demana un desig:
quan es desperti vol recordar el seu somni.
Però no ho aconsegueix.
A vegades pensa en inventar-se alguna història.
Però dir mentides li fa venir mal de panxa.
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L’Aurèlia decideix buscar a internet
trucs per recordar somnis.
I troba una cosa increïble.

Vols recordar els teus somnis?
Truca’m, soc la fada que necessites.

Una fada! L’Aurèlia no s’ho creu.
Ha trobat el telèfon d’una fada!
El número de telèfon de la fada té 83 xifres.
L’Aurèlia mai ha vist un número així.
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L’Aurèlia agafa el telèfon
i comença a marcar el número
amb molt de compte per no equivocar-se.
Escolta atenta, però ningú no respon.
Sent el missatge del contestador:
Contestador —Això és
el contestador automàtic
de la fada Clementina.
Ho sento, Aurèlia,
ara no hi soc. Vine demà,
tinc el que necessites.
L’Aurèlia està sorpresa, mira el telèfon.
Aurèlia

—Com sap que soc jo?

El contestador riu i diu:
Contestador —Perquè només les nenes
que no recorden els somnis
poden marcar un número
tan llarg.
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L’endemà, l’Aurèlia visita la fada.
Està una mica nerviosa, però truca a la porta.
La porta s’obre sola i l’Aurèlia entra.
Hi ha un passadís molt llarg.
Al fons hi ha una velleta amb un vestit de colors
que juga amb un tren.
És la fada Clementina.
Fada

—Benvinguda, Aurèlia.
T’he preparat un beuratge…

La fada Clementina mira al seu voltant.
La sala és plena d’armaris i prestatges
i la fada Clementina no troba el beuratge.
La màquina de tren s’atura i diu:
Tren

—El beuratge és al cosidor.

L’Aurèlia reconeix la veu del tren,
però està confosa
i no recorda on l’ha sentida.
La fada Clementina obre un calaix
i treu un potet de vidre amb el beuratge.
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Fada

—Pren-ne una gota
abans d’anar a dormir
i recordaràs els teus somnis.

Aurèlia

—Però, espera!

Fada

—No tinc temps!
Estic molt ocupada!

L’Aurèlia torna a casa.
Li sembla que la tarda passa molt a poc a poc,
té moltes ganes que arribi la nit.
Després de sopar i rentar-se les dents,
L’Aurèlia fa un petó als pares.
Aurèlia

—¡Bona nit.

Pares

—Es molt d’hora per anar a dormir.
Et trobes bé?

Aurèlia

—Sí, però tinc son.
El professor d’educació física
ens ha fet córrer molt avui.
Estic molt cansada.

Pares

—Llavors, descansa, filla. Bona nit.
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L’Aurèlia es tanca a la seva habitació
i es fica al llit amb el beuratge.
Destapa el potet de vidre amb compte,
pren una gota del beuratge i tanca els ulls.
Se sent bé.
Només sent un soroll de passos.
Li sembla que a la panxa té
molta gent caminant.
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LECTURA FÀCIL

L’Aurèlia no recorda
mai el que somia.
Per això, busca la fada
Clementina, que l’ajudarà
a recordar-los. Sense
adonar-se’n, l’Aurèlia
viatjarà a un món
de fantasia on hi viurà
moltes aventures…

A vegades,
els problemes
més senzills
són els més difícils
de resoldre.
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