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En Woody sempre ha 
tingut molt clar que la 

prioritat d’una joguina és tenir 
cura del seu amo, ja sigui l’Andy 

o la Bonnie. Tanmateix, tot 
canvia quan la Bonnie 

porta a casa en Forky, un 
nino que ella mateixa ha 

fabricat amb una forquilla 
de plàstic. Un viatge en 

autocaravana amb amics 
nous i vells ensenyarà a en 

Woody que el món pot ser 
un lloc molt gran per  

a una joguina.
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        na nit plujosa, un nen de vuit anys que es deia Andy Davis  
va entrar a la seva habitació carregat de joguines. Les va amuntegar  
al damunt del llit i va baixar a sopar.

Ara que el noi no hi era, el vaquer Woody va entrar en acció.  
L’Andy s’havia deixat una joguina al jardí! Tots van mirar per la  
finestra del dormitori de l’Andy, però no la van veure enlloc.

U
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En Woody va arrencar a córrer pel passadís. A l’habitació 
de la Molly, la germana de l’Andy, hi havia una finestra amb 
vistes a tot el jardí. Una amiga d’en Woody, la Bo Peep, el  
va ajudar a enfilar-se a la tauleta de nit. 
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Quan van mirar a fora, un llamp sobtat els va permetre albirar  
el cotxe teledirigit RC. Estava atrapat al fang, a prop de l’entrada! 
En Woody i la Bo es van mirar. La situació no només exigia una 
actuació immediata, sinó també l’ajuda de les altres joguines.
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Després que les joguines obrissin la finestra, en Woody es va agafar 
al gos Slinky i va saltar al jardí. Malgrat que l’Slinky es va estirar tant 
com va poder, no va ser prou perquè en Woody arribés fins a l’RC. Per 
ajudar-los, la Bo va fer baixar l’Slinky un mica més amb el seu bastó. 
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Tots van treballar plegats i, al final, en Woody va aconseguir treure 
l’RC del fang! La molla de l’Slinky els va tornar a l’ampit de la finestra 
tot just quan un cotxe desconegut s’apropava a l’entrada de la casa.
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Just quan en Woody acabava de fer-los entrar a tots a 
l’habitació, BAM!, la finestra es va tancar de cop i en Woody 
es va quedar a fora! A través del vidre, el vaquer va veure  
la mare de l’Andy ficant la Bo i les seves ovelles dins d’una 
caixa. La Molly ja no les volia i un home havia vingut a  
buscar-les per regalar-les a un altre nen.
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L’home va deixar la caixa al costat del cotxe i va tornar a entrar  
a la casa. En Woody va arrossegar la caixa fins a sota el cotxe. La Bo  
era dins, consolant les seves ovelles. Volia que en Woody les acompanyés, 
però llavors el vaquer va sentir la veu de l’Andy, que el buscava. Sabia 
que no podia abandonar el seu noi.

La Bo li va eixugar una llàgrima a en Woody i es va tornar a  
acomodar dins la caixa. Després que l’home s’emportés la Bo, en Woody  
es va preguntar si tornaria a veure-la mai més...
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Al cap dels anys, l’Andy es va 
fer gran i va regalar totes les seves  
joguines a la Bonnie, una nena  
amb molta imaginació.
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Però la Bonnie tenia també les seves pròpies joguines. A mesura 
que passava el temps, en Woody es va adonar que la nena cada  
vegada jugava menys amb ell. Sovint, el deixava en un armari 
fosc amb altres joguines de quan la Bonnie era més petita.

A la Bonnie li  
agradava molt jugar  
amb en Woody i les altres 
joguines de l’Andy.
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Tanmateix, un dia, en Woody va sentir que el pare de la 
Bonnie li deia que començaria un període d’adaptació a la 
llar d’infants. La Bonnie estava nerviosa i no hi volia anar. 
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En Woody estava preocupat per ella, així que va saltar 
dins la seva motxilla per poder vigilar-la de prop. Volia estar 
segur que la seva noia estaria bé.
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