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CALes Ajudants Felices 

estan vigilant l’ou de la 
Clara Cloca mentre la mare 
gallina fa uns encàrrecs. 

De cop i volta, l’ou comença 
a eclosionar i la Daisy haurà 

de provar d’aturar 
el naixement del pollet fins 

que arribi la seva mare.
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L es Ajudants Felices sempre estan disposades a treballar per a qui les 
necessiti. Avui, la Clara Cloca les fa venir per encarregar-los una tasca especial.  

—Has post un altre ou? Enhorabona! —exclama la Minnie—. Estarem 
encantades de vigilar-lo sempre que hagis de sortir a fer algun encàrrec. Som expertes 
cuidadores d’ous! —afegeix amb una rialla.

—Anem a la furgoneta de les Ajudants Felices! —els diu la Cuqui Loca. 
—Espera’t! —l’interromp la Daisy—. Abans necessitem un uniforme de cuidadores d’ous!
La Minnie i la Daisy entren d’una revolada al fantàstic Gira-Estils, un armari mecànic 

equipat amb totes les indumentàries imaginables. El Gira-Estils comença a fer voltes i 
voltes fins que…6
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—Això no ens servirà —diu la Minnie preocupada.

El Gira-Estils torna a girar.
—Horrible! —exclama la Daisy.

8
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—A aquesta cosa li calen alguns retocs —diu la Daisy—. Si la massa Molly no la pot 
arreglar, res no ho farà!

El Gira-Estils es torna a aturar. Llavors la Minnie observa la roba que porten totes dues.
—Perfecte! —exclama.
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Les Ajudants Felices arriben a casa de la Clara i la feliciten pel seu futur pollet. 
Abans de marxar, la Clara dona a la Minnie una llista de tots els llocs on ha 

d’anar, per si l’haguessin de trobar.
—«Primer aniré a l’spa, després al supermercat i, al migdia, a la Parada de 

Frankfurts Superdeliciosos» —llegeix la Minnie en veu alta—. D’acord, tot entès, 
Clara. Passa-t’ho bé!
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—Covaré l’ou per mantenir-lo ben calentó —diu la Daisy—. Però abans hauria de fer alguns 
estiraments.

I mentre està fent un estirament lateral, se sent de cop un fort CRAAAAAAC!
—Daisy! —exclama la Minnie amb un crit ofegat—. Estàs bé?
—És l’ou! —li contesta esverada la Cuqui Loca—. S’està esquerdant!
—La Cuqui Loca i jo anem a buscar la Clara  —afegeix la Minnie—. Daisy, tu i el Pluto  

heu d’impedir que l’ou continuï obrint-se.
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