Aventura

De com en Pataxof va lliurar una
batalla en l’aire amb una llagosta gegant
Les musaranyes són molt menudes i en Pataxof era igual que les
altres, un ratolí nan però amb un metabolisme gegant i una fam
tremenda. Havia de menjar moltes vegades per poder alimentar
el seu petit cor, que arribava a bategar més de mil cops per
minut. Una barbaritat!
Però encara li bategava més fort el cap, la seva closca dura
d’aventurer insaciable.

3

Aquell dia el temps era esplèndid. Tota la família caçaven com
sempre, recorrien un tros de bosc en cerca dels petits insectes
que els queien a la boca sense pietat. No sé si ho sabeu, però
les musaranyes són caçadores, unes caçadores terribles!
Això explica l’empenta de què feia gala en Pataxof. Aranyes,
formigues, cucs de terra, centpeus...
Ja s’havia quedat sol el nostre ratolí, que caçava sense descans
en aquell trosset de bosc, al sud del cau.
Ja s’havia cruspit dues aranyes i un cuc de terra, quan va trobar
dos enormes saltamartins. Jo crec que devien ser llagostes
d’aquelles que es mengen les collites a l’Àfrica. Eren verdes i
alades, i més grans que ell.
Es va llançar a l’atac i, amb una mossegada al cap, va deixar la
primera fora de combat. Però quan es va acostar a la segona,
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PRÒXIMES AVENTURES
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UNA MORT SEGURA
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EL DIA MÉS TRIST DE PATAXOF

L’EXCURSIÓ MÉS LLARGA

EL NAVEGANT
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EL NOU MÓN
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LA FUGIDA
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EL BOSC ENCANTAT

LA CAPTURA DE PATAXOF

L’APARICIÓ

EL GUERRER
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