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Na Marina era un nina que vivia 
a una illa tranquil.la 

a qui li agradava molt anar al port a 
veure entrar i sortit vaixells. 

Sempre feia que els mariners li 
contessin històries dʼaltres illes.



MarinaNa  tenia moltes ànsies
 per conèixer aquests llocs màgics.



Un dia na Marina
 

va marxar amb un dels vaixells.



Na Marina va arribar a lʼIlla dels Indígenes on la gent 
duia uns vestits blancs de cotó. Portaven aquesta 

indumentària per resguardar-se de la pluja perquè allà 
plovia quatre dies a la setmana. Però els habitants de lʼIlla

estaven molt preocupats perquè uns Pirates els 
robaven el cotó per fer-se els seus vestits i 

de cada día en tenien menys.



Na Marina es va
oferir per anar a parlar

 amb els Pirates. 



Els Pirates li van dir que ells robaven
el cotó per fer les veles dels seus 

vaixells per poder sortir a pescar, perquè 
hi havia uns Lladres que els robaven 

els aliments de la seva Illa pirata i 
no tenien per menjar.  



Na Marina es va oferir 
per anar a parlar 

amb els Lladres.



Els Lladres li van dir que 
ells robaven el menjar perquè a la seva illa

una gran sequera els havia deixat fora aigua i 
no podien conrear les terres i treureʼn 

els fruits necessaris per menjar. 





Na Marina es va quedar
pensativa i els va proposar per què no 

anaven a cercar aigua 
a lʼilla dels Indígenes, amb lʼajuda 

dels vaixells Pirates. 



Els Lladres i Pirates van començar 
a treballar junts i els Indígenes 

van construir uns grans tancs per 



.

Les veles dels vaixells pirates 

per transportar lʼaigua.



Els Lladres van poder regar 
els conreus i repartir-los amb 

els Pirates i Indígenes . 



Els Indígenes, Lladres i Pirates 
van començar a compartir 

el cotó, el menjar i lʼaigua. 
I tots ho van agrair 

a na Marina . 



Na Marina va tornar a casa 
i va contar la història de les 

Illes dels Indígenes, Pirates i Lladres
als seus companys.










