
  

 

EL VIRUS MALVAT 

Hi havia una vegada a un poble anomenat Alaró una nina que de gran volia 

ser científica, tenía 6 anys i nomia Lia. Era una nina encantadora i amb 

ganes de canviar el món. Un divendres anava pel carrer i va veure una 

televisió que hi havia posada a l'aparador de la tenda d'informàtica. 

I va dir la Lia: OSTRES!! A la televisió diuen que a partir de demà haurem 

de quedar a casa durant 15 dies 😲😲i els nens no podran sortir, 

simplement els adults per anar a comprar no m’ho esperava. Perquè hem de 

quedar tancats a casa? 

I va sentir que per la televisió deien perquè haurem de quedar a casa i ella 

es va tapar les orelles mentres ho deien perquè ella ho volia averiguar pel 

seu compte, com sempre. Aquell dia la Lia va començar a investigar i va 

saber que no podien sortir per culpa d’un virus i el seu ordenador deia que 

aquell virus ara estava a la plaça d’Alaró. Ella va quedar😲😲sorpresa. Va 

pensar “hem de fer alguna cosa, no pot seguir així. Ho hem d’aturar!” I va 

pensar: demà no podré sortir de casa, avui que sí que puc, aniré a avisar a 

tots els bars i després a les escoles, als supermercats… I finalment a la 

biblioteca. Però no vull avisar a la biblioteca! M'agrada molt llegir i si ho 

saben la tancaran... però bé hi he d’anar! 

La Lia va entrar a la biblioteca i no trobava a la bibliotecaria i va cridar el 

nom de la bibliotecària: Pilar! Pilar! Fins que na Pilar la va sentir i va dir: 

- Hola Lia ,què tal? 

- Jo no molt bé i tu? - va dir na Lia. 

- Per què no estàs bé? Què passa? - va demanar na Pilar. 

- M’he enterat de que hauràs de tancar la biblioteca 15 dies. 

- No te preocupis, jo tenc una pàgina web i allà podràs veure tots els 

llibres que tinc a la biblioteca- li va dir na Pilar. 

- Que bé! Podré seguir llegint. Moltes gràcies! Adéu. I esperem que 

ens poguem tornar a veure aviat.    
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