Introducció
Pot ser que la terra de les llames et sembli el paradís,
però aquesta bandada és de peülla inquieta.
Aquestes llames tan curioses se’n volen anar
a conèixer món i a jugar a fet i amagar.
Troba les sis llames i els seus sis amics cactus
en cada parada. Has de saber, però, que tenen
molta facilitat per amagar-se.
Al final del llibre trobaràs les solucions i, per cada escenari,
una llista d’objectes extres per continuar buscant.

Que comenci la gran volta al món de les llames!

Fem la
maleta!
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Coneix
la bandada

dema llama

XAMA LLAMA
DING DONG

Saluda
els cactus!

PANY I CLAU

Aquesta llama tan tranquil·la mai no
es preocupa per res. Mai no té pressa,
i això de vegades pot suposar un problema
per viatjar en bandada. Acostuma a aparèixer
als amagatalls més estranys.

A la Xama, sempre tan empolainada,
li encanta ser el centre d’atenció, però
quan juga a fet i amagar només vol guanyar.
Busca l’aplaudiment si és l’última a aparèixer,
tot i que a vegades la delaten els seus
peluts escalfadors de color rosa.

Un parell de figueres de moro molt
picalloses. Els bessons Pany i Clau
no paren de barallar-se, però,
alhora, sempre volen estar
l’un a prop de l’altre.

CAMILA

llamanade

La Camila, una cactus molt
afectuós, acostuma a ser
la primera que troben
quan juga a fet i amagar,
ja que no pot parar de riure.

En Llamanade és molt de casa i el preocupen
les aventures viatgeres de la bandada.
Li agrada tenir el seu propi espai; per això
acostuma a mantenir-se al marge de tot.

CARLO
A en Carlo li encanta la música
i es balanceja al ritme
de la melodia cada cop
que la banda comença a tocar.
El seu instrument preferit
és la flauta de Pan.

DRAMA LLAMA
La Drama Llama és la cap
de la bandada o, almenys,
això és el que ella es pensa.
Té facilitat per a l’organització
i sempre guarda un pla detallat
del viatge entremig de la llana.

charma LLAMA
En Charma és tot un seductor.
Aquest conquistador té bones
maneres i saluda a tothom amb
amabilitat i un gran somriure.
Li encanta viatjar a llocs exòtics
a la recerca d’aventures.

KENDRICK LLAMA
En Kendrick és el guai de la bandada.
És jove, desprèn energia i sembla
una estrella. Estarà encantat de fer-se
una selfie amb qui li ho demani.
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casper
En Casper sempre diu, a qui l’escolta,
que, malgrat els seus cent seixanta-set
anys, es troba en la flor de la vida.
Quan no dorm, es dedica a buscar
el millor lloc per fer la migdiada.

cerys
La Cerys és molt espavilada i mai no
li passa res per alt. Destaca per sobre
dels altres cactus, però, tot sigui dit,
és una mica tafanera.
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Bon voyage !
Les llames han baixat de les muntanyes, i els seus amics
cactus han vingut fent autoestop. Ara només
han de passar el control de seguretat abans
de pujar en un avió rumb a la seva primera aventura.
L’entusiasme d’en Kendrick està pels núvols;
en canvi, en Llamanade s’estimaria més
tornar a casa per poder fer la migdiada.

Troba les sis llames i els sis cactus, si pots.
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