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Hi havia una vegada un drac

que va matar al germà d’un

conill molt valent. Per

això, aquest es va

convertir en cavaller per

defensar l’honor de la seva

família. El germà del

conill es va convertir en

una flor blanca en un camp

de roses. 

Des d’aquell dia va

entrenar molt per ser més

fort que el drac i matar-lo.

També va adoptar un cavall

per anar per tota la

comarca.

El conill, que es deia

Jordi, va cavalcar per anar

a buscar al drac a la seva

cova a la muntanya de l'

Everest; la més alta del

món.

.

Durant el camí, el

cavall va ensopegar amb

una pedra, el conill va

caure a terra i el

cavall es va escapar

ràpidament. El conill

va haver de prendre una

decisió: anar saltant

fins a la cova del drac;

un animal gran, verd i

ferotge.

Quan arribava a la cova

del drac, aquest es va

despertar perquè va

sentir les seves

petjades. En Jordi al

veure el drac va pensar

que tenia dues opcions:

marxar corrents i

amagar-se darrere unes 
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pedres d’un turó proper, o

lluitar contra el drac Paco.

En Jordi, com veu que el

drac és molt gran se n’adona

de que segur és ferotge i no

el pot matar sense ajuda.

Així, que decideix

amargar-se darrere una

pedra gran del turó del

costat de la cova. Des

d’allà, veu com en Paco està

malalt. Fa molt esternuts,

tus molt i està vermell com

un tomàquet. En Jordi

decideix apropar-se perquè

li fa pena.

De seguida, en Jordi s’adona

que el Paco, tot i ser un

drac ferotge, està malalt,

sembla que té un bon

refredat, li pengen uns

mocs verds i gelatinosos. 

En Jordi s’acosta per

deixar-li el seu mocador i

tot seguit comença a

preparar-li una sopa ben

calenteta, d’aquestes que

són curatives.

En Paco se sent molt agraït

per l'ajuda que li ofereix

aquest conillet tan valent,

mai s’havia sentit tan

estimat i cuida’t, estava

molt emocionat. 

El conill Jordi al llom del

drac Paco, decideixen

viatjar plegats pel món.

Primer van arribar a la

Xina, on van estar jugant al

pica-paret a la Gran

muralla amb uns ossos panda

que voltaven per allà.

Tot seguit, van volar fins a

Itàlia on van veure una

torre que estava del tot

inclinada!
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El drac, que volia començar

a fer bé les coses, va posar

aquella torre ben recta

(crec que no els hi va

agradar gaire a la gent de

Pisa). Finalment, van posar

rumb cap a França on sabien

que una torre anomenada

Eiffel podria ser

divertida d’escalar. Un cop

van arribar a la punta de

la torre Eiffel el que van

observar els va deixar

bocabadats!

Oooooooh! van exclamar.

Van veure un castell i van

decidir anar-hi volant per

explorar-lo i descobrir

què hi havia dintre del

castell.

Dins del castell hi havia

un tron per a la reina i un

per al rei, també hi havia

un dinosaure i una fada

que feia màgia i els hi va

dir:

us concedeixo un desig.

Què desitgeu que faci?

el drac va dir: vull que el

germà del conill Jordi

torni a la vida.

El conill Jordi va dir:

vull que el drac es

recuperi……

i la fada va dir les

paraules màgiques:

“NÚVOLS DE COTÓ,

PETONS DE XOCOLATA,

LLUNES DE SUCRE,

ESTRELLES DE MEL.

TANCA ELS ULLS

I VEURÀS EL CEL”.
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Els seus desitjos es van fer

realitat: a poc a poc el

drac s’anava recuperant i

en Jordi va rebre la

notícia de que aquella flor

blanca en un camp de roses

tornava a convertir-se en

conill, però en un conill

molt especial: 

allà per on passava

a tothom enlluernava

i amb la seva fragància

a tota la gent enamorava

En Jordi es va posar tan

feliç en saber que el seu

germà Andreu havia tornat

a la vida que brincava per

tot el castell. 

Després d'agrair a la fada

amb una gran ovació tot el

que els hi havia concedit

van anar a buscar el

conill Andreu i tots tres

van decidir anar cap a

Egipte a veure les

piràmides. Els dos conills

van pujar a l’esquena del

drac i van continuar el

seu meravellós viatge.

Viatjant i viatjant, el seu

viatge van continuar i als

Estats Units van arribar.

Es van quedar bocabadats

quan van veure l'estàtua de

la llibertat. Van decidir

pujar a la torxa de

l’estàtua i veure aquell

meravellós paisatge. Des

d’allà van veure l’Empire

State amb el King Kong a

sobre. 
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Tots quatre junts monten

una agencia de viatges i

es fan famosos per

recórrer tot el món més

ràpid que en Willy Fog. I

van ser tots feliços

menjant pastanagues i

pastissos. 
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De cop i volta en Paco i en

King Kong van tenir unes

petites diferències perquè

un deia que estaven més

bons els plàtans i l’altre

les pastanagues. Per sort

ràpidament es van arreglar

i es van fer molt amics. 

Dels Estats Unit van seguir

el seu viatge pel món i van

arribar a Tokio. Allà,

l’Andreu, en Jordi, en Paco

i en King Kong van

participar en els Jocs

Olímpics en l’especialitat

d'atletisme, concretament

en la disciplina de salt de

longitud. 

El conill Jordi va quedar

segon i van anar a celebra-

ho a un temple d’on hi havia

una estatua molt valuosa oi

preciosa que es deia el

“Gran Budha”. 


