
Una història divertida i encantadora sobre una follet
molt especial que ha d’aprendre a estimar-se
tal com és i que descobreix que els defectes
són virtuts a ulls dels que t’aprecien de debò.

Sigui on sigui i a qualsevol hora
hi ha una cosa que sempre aflora.
Com fa muu la vaca i meu el gat,

la follet no té altre remei que dir la veritat.
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Hi ha un indret en un país molt llunyà,

on no para mai de nevar.

Hi ha trols, elfs i follets,

i també conills que parlen i caminen drets.
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Bon dia
tinguis!



Altres criatures estranyes hi viuen també,

com la Follet de la Veritat, 

la història de la qual us explicaré.
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La Follet de la Veritat està trista perquè no és com 

els altres companys,

no és com les seves dinou germanes ni com els seus 

trenta-vuit germans.
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No és com el seu germà Brian, que canta i balla,

ni com la seva germana Sílvia, a qui li brillen les ales.
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No sap explicar contes, ni cantar a les festes,

no sap fer màgia, ni grans gestes.

De fet, la seva peculiaritat és palpable,

i la tieta Júlia n’és la responsable.
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Quan era petita, la tieta li va fer un encanteri; va proferir:

«A partir d’avui, la veritat hauràs de dir».

Aquest és el seu malefici, ser la Follet de la Veritat,

per a bé o per a mal, ha de parlar sempre amb sinceritat.
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Imagina't!



Sigui on sigui i a qualsevol hora

hi ha una cosa que sempre aflora.

Com els gats, que fan

meu 



la Follet de la Veritat 

   ha de parlar sempre amb sinceritat.

i les vaques, que fan
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