A la Catrina li fan molt de mal els ossos i ja no té forces
per seguir dibuixant i pintant la seva calavera. Ajuda-la
i participa en el concurs que MILAN i Namaka hem
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Què et sembla? T’hi animes?

Arriba el Nadal i els amics invisibles surten de sota les pedres. T’observen, miren què t’agrada
i finalment et fan un regalet. Però, ei, que tu també n’ets un! Des de Namaka volem donar-te
algunes pistes per ser un amic invisible de primera.
Si et pregunten qui és el teu amic invisible, pots contestar:
«Què, qui em parla? Si soc transparent!».

Ups… La persona que t’ha tocat no et cau massa bé.
Aquestes coses passen, però, malgrat això, pots passar-t’ho molt bé.
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Has pensat a regalar-li algun pas
satemps namakià?
Què et semblaria dibuixar-li un lab
erint?
Estigues atent a tot el que et digui: què li agrada, què no…
Qui sap, potser al final d’aquests dies sou carn i ungla!

Ara que ja el coneixes una mica més, comença a pensar en el regal.
Busca inspiració als llibres, a internet o a Namaka.
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Afegeix una carteta perquè pugui endevinar qui és el seu amic invisible.
Dona-li algunes pistes, descriu com ets…

Però, ei!, avui tu també has rebut un regal. L’has obert amb il·lusió
i, oh!, sorpresa, no t’agrada
gaire. Saps una cosa? A tots ens ha passat alguna vegada.
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