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Aquest estiu fa tanta calor que els gelats de pastanaga es desfan
abans que els puguis llepar. Durant el dia, els conills es refresquen
a l’aigua. Però a la nit no fan més que suar. Hi fa massa calor al llit.
Per això hi ha alguns conillets que dormen a fora, en una tenda
de campanya. En Rikki també vol dormir a fora.

—Papa, m’ajudes a parar la tenda?
—pregunta en Rikki.
—I tant —diu el pare—. Però, no tens por
de dormir sol en una tenda a fora?
—És clar que no —diu en Rikki, segur—.
No em fa gens de por.

En Rikki busca tres branques ben fortes. El pare porta
uns llençols vells i un martell. «La posaré aquí», decideix en Rikki.
Plantar una tenda no és fàcil, però en Rikki sap molt bé
com ho ha de fer.

La mama els porta llimonada.
—Avui dormo a fora —diu en Rikki, emocionat.
—Molt bé —diu la mare—. Però, no tens por de dormir tot sol
en una tenda a fora?
—És clar que no —diu en Rikki—. No em fa gens de por.

En Rikki vol anar a dormir ben d’hora. D’amagat, ha portat algunes
coses a la tenda.
—Com va tot aquí dins? —pregunta el pare.

—Sí, sí —riu en Rikki—. Ja tinc el llençol.
La mare li dóna una llanterna i li fa un MUNT de petons.
Serà la primera nit que en Rikki dormirà sol en una tenda a fora.

