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   Fa molt de temps en una de les estrelles de Júpiter, anomenada Metàlix, vivien uns marcians:els XALLACS. En Metàlix, les cases eren arbres de més d’un milió d’anys. Feien tot a mà, inclús el Palau del Rei: un palau preciós fet de fusta amb diamants i or.  Tots els anys quan arriba Nadal, els habitants d’aquesta estrella van al Palau del rei a veure el nou arbre de Nadal: un arbre gegant amb moltes llumetes blanques, boletes de colors brillants, moltes cintes i dalt de tots una estrella d’or pur i dur. Tots estaven a la porta del Palau Reial quan varen sonar les trompetes, tots callaren de colp, es va obrir la porta principal i al fons estava el Rei. Va dir unes paraules, va tallar una cinta vermella i ... tots quedaren bocabadats al veure l’arbre més meravellós que mai havien vist.       Ja era de nit, tots dormien després d’un gran dia, quan el lladre més malvat de tots, anomenat “Lladre Mésmalvat Detots” va furtar l’arbre i al seu lloc va posar un os de peluix gegant.  Al dia següent quan tots s’adonaren de que l’arbre havia desaparegut es van preocupar molt. El rei quasi es desmaià. Però de seguida, va cridar a l’equip de busqueda, anomenat “ E.D.B”. Aquest estava format per Diegugus, un xic molt valent; Didàctic, un xic molt llest i per Ferramix, el capità.  L’equip va pujar a les naus per a començar a cercar. Eren grans i de color roig amb molta tecnologia per a buscar arbres de Nadal enmig de la galàxia 573, anomenada així perquè tè 5 planetes, 7 llunes i 3 estrelles.  Van estar viatjant durant 35 dies, el menjar s’estava acabant i l’aigua també. Quan de sobte, van divisar un planeta. Van intentar apropar-se 
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però ... els va atacar un cuc galàctic. Feia 10 metres de llargària, tenia 6 files de dents, dues ales gegants, un ull i era de color verd i groc. El cuc es va enrotllar al voltant de la nau. Ferramix va polsar el botó d’autodestrucció. Tenien 30 segons per eixir de la nau! Es van posar els vestits galàctics, van agafar les motos espacials i ...van eixir just a temps! El cuc va morir.  Didàctic va buscar en la guia de planetes el planeta que havien vist.I va dir: - “Aquest planeta s’anomena Lluna del Lladre”. Diegugus contestà: - “A què esperem? Anem cap allà!”  L’equip aterrà amb les seues motos en la Lluna del Ladre per buscar l’arbre de nadal. De sobte el detector d’arbres el va localitzar prop d’on estaven. Tot l’equip va anar corrent cap allà i ... allí estava.  Tots els habitants de Lluna de Lladre estaven reunits al voltant del arbre. L’alcalde va dir: - “ Aquest arbre es nostre! Per primera vegada tenim un arbre de Nadal.  Tot el poble estava molt content; Diegugus els va dir: - “ Si voleu tindre un arbre de Nadal, per què ens furteu el nostre? Tots es quedaren callats mentre Didàctic continuà parlant: - “ El vostre alcalde va pagar al Lladre Mesmalvat Detots perquè furtara el nostre arbre de Nadal. Si en voleu un, nosaltres us fabricarem un. Sols hi ha una condició: heu de tornar-nos el nostre”.  Tots, inclús l’alcalde estaven d’acord.   Passaren tota la nit fabricant un arbre espectacular. Al dia següent, Ferramix els entregà l’arbre i el col·locà on estava el de Metàlix. Com que no tenien nau per tornar a la seu estrella, l’alcalde en agraïment, el va donar una seua. Carregaren l’arbre i després d’acomiadar-se de tots despegaren cap a Metàlix. No volien que el seu poble passarà un dia de Nadal sense arbre, així que posaren la nau a tota màquina.  Ja veien Metàlix, quan començaren a aterrar, tot el poble estava esperant-los al Palau reial i l’equip de recerca va col·locar l’arbre al seu lloc, perquè tots pugueren cel.lebrar aquest dia tan especial.        FERRAN DOMÉNECH LABORDA 5é de Primària CEIP  Villar Palasí (València) 


