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AquEsta éS lA mEva iLlA.AquEsta éS lA mEva iLlA.
Visc aquí.Visc aquí.

Uns ocelLS Uns ocelLS 
emPiPAdOrsemPiPAdOrs

CasA MevaCasA Meva

un vAixeLl graN un vAixeLl graN 
I SorOLlóSI SorOLlóS

L’escARL’escAR

Més ocELls emPipAdoRsMés ocELls emPipAdoRs
La meva plAtja fAvoritaLa meva plAtja fAvoritaLA zona de bAnyLA zona de bAny

Unes RoqUES Unes RoqUES 
gruixUdesgruixUdes

I aquestES són les MevES coSes I aquestES són les MevES coSes PRefEridEsPRefEridEs..

La PilotA La PilotA 
peludapeluda

El pal 1El pal 1

EL Pal 2EL Pal 2La PiLotA boNaLa PiLotA boNa

Una pilota Una pilota 
veLlAveLlA

Una Una 
sAbatAsAbatA

EL bolEL bol

Hola. Em dic Hola. Em dic 
ÚniC.ÚniC.



AQUEsTS sÓN elS MEUS HumAns. AQUEsTS sÓN elS MEUS HumAns. 
 SeMPre ESTan ENFeInatS. SeMPre ESTan ENFeInatS.

IguAl que jo, IguAl que jo, 
que SEMpre que SEMpre 
EstIc EnfeinaT!EstIc EnfeinaT!

No sé a què es dediquen, però  No sé a què es dediquen, però  
darrerament encara estan més enfeinats.darrerament encara estan més enfeinats.

GrATantGrATant i ensumaNt,i ensumaNt,

nedaNtnedaNt i dormIsquejAnt,i dormIsquejAnt,

pescantpescant I agafANt.I agafANt.



Però d’Únic només n’hi ha Però d’Únic només n’hi ha unun..

I un MUnt d’oceLls empiPAdors...I un MUnt d’oceLls empiPAdors... Soc un gos Soc un gos MoltMolt important. important.

Hi ha uNS quants Hi ha uNS quants 
humans Méshumans Més

AquEst és un aMic meU.AquEst és un aMic meU.

NO es pot NO es pot 
quedaR, ha d’Anar quedaR, ha d’Anar 
a AlgunA baNDa.a AlgunA baNDa.



A la mevA iLla sEMpre HI hA algUNA A la mevA iLla sEMpre HI hA algUNA 
CosA a fER.CosA a fER.

Vaja, gairebé Vaja, gairebé 
sempre.sempre.



Un moment...Un moment...
  

Aquesta gent qui són?Aquesta gent qui són?

Què hI fAn, aqUí?Què hI fAn, aqUí?

AqUesta iLlA és AqUesta iLlA és mEva!mEva!



es pot saber què fAn?es pot saber què fAn?
EStAN desCONTRolats!EStAN desCONTRolats!

(Però sembla que s’ho passen d’allò més bé.)(Però sembla que s’ho passen d’allò més bé.)




