
Created & Download of https://llagosti.wordpress.com/

Creative Commons Share a like 4.0

Chapter 1 - The boy Merlin

Vocabulary

castle: castell

princess: princesa

king: rei

kindom: regne

fight: baralla

forest: bosc

plant: planta

hunter: caçador

enchantess: bruixa

toad: gripau

demon: dimoni

here: ací

there: allí

enchantress: bruixa

behind: entre

Abstract

Merlin viu en un castell amb sa mare, la pricesa Adhan.

El castell està en Wales, a l’oest del regne de Vortigern.

Merlin no coneix a son pare.

El castell està prop del bosc.

Merlin i sa mare passetgen pel bosc.

Sa mare fa de mestra, li explica quines són les plantes bones i roïns.

Li diu que de major pot anar al bosc, però ha de tenir cura amb la bruixa, Ceridwen.

Merlin té un gripau.

Es troba uns xiquets: Arwel & Morfran.

Es riuen d’ell i li liuen coses lleges de son pare.

Per la nit li ho diu a sa mare.

Sa mare li diu

Chapter 2 - The bullies come back

Vocabulary

bullies: matons

that: ixe

those: ixos
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answers

then: aleshores

smiles: somriures

near: prop

door: porta

suddenly: sobtadament

cry: porar

oak: roure

there is: hi ha (singular

there are: hi ha (plural)

when: quan

quietly: cuidadosament

meet: reunió

again: altra vegada

cauldron: calder

Abstract

Títol: Tornen els acosadors

La princesa Adhan diu que pot parlar amb els acosadors

Merlin li respon que no, ells li han dit “sense mares”

La princesa li diu: «ves en compte amb Morfran, és el fill de la bruixa»

Merlin visita la tenda del poble amb sa mare

Apareixen Arwel & Morfran

Somia amb son pare

Son pare li diu que s’allunye d’ells quan l’acosen

«Mira el roure més gran del bosc, hi ha una cosa important prop d’allí»

El dia següent parla amb sa mare, que li diu que escolte son pare cuidadosament

Merlin es reunix amb els acosadors, que li diuen que es despedisca del seu gripau

Merlin recorda el somni

Se’n va al bosc uns dies i arriba al roure més gran. Prop d’allí hi ha una casa amb un xiquet

amb un calder

Chapter 3 - Ceridwen’s magic potion

Vocabylary

soon: prompte

need: necessite

find: buscar

bottle: botella

must: deure

bag: bossa

falls: cau

mouth: boca

understands: entén



Abstract

Melin observa Morfra i a sa mare en la casa. Estan preparant una posió

Ceriwen necessita una botella per posar la posió

Merlin es mou més aprop, pero Morfran no el veu

Morfran trau el gripau d’una bossa xicoteta

Morfran agava un poc de posió en la seua ma i amaga el calder, li cau un poc de poció a la

ma de Merlin

Morfran li diu Merlin que no s’ho bega

Merlin posa la poció a la seua boca

Es produeix una reacció màgica sobre Merlin

Ceriwen ho veu i li diu que ha de morir per això

Chapter 4 - Merlin runs away

Vocabulary

here: ací

there: allí

hare: llebre

head: cap

see: veure

then: llavors

suddenly: mentrestant

think: pensar

so: així

now: ara

fast: ràpid

behind: darrere

mouth: boca

open: obert

too: també

through: a través de

hear: sentir

lake: llac

need: necessitar

cold: fred

otter: llúdriga

far: llunt

soon: prompte

again: altra vegada

lose: perdre

sudden: sobtat

noise: soroll

hits: accedeix

fall: caure



Abstract

Merlin intenta escapar de la bruixa i pensa ser un llebre i es converteix en llebre

Ceridwen es pot transformar també en diferents animals

Arriba a un llag i Merlin es converteix en un peix i Ceriwen en una llúdriga

Merlin es converteix en xicotet partalet

Ceriwen es converteix en una àguila

Un caçador la travesa en una fletxa i la mata

Morfran diu: «Algun dia hauràs de morir per açò»

Chapter 5 - King Vortiger’s castle

Vocabulary

learn: aprendre

weather: temps

wall: mur

future: futur

perhaps: potser

begin: començar

blood: sang

Abstract

Uns anys després Adhan, la mare de Merin, ingresa en un convent

Merlin roman al castell de son pare

Llig llibres i treballa sobre els seus poders màgics

Merlin aprén a mirar a canviar el temps, a mirar a través dels murs, a mirar el futur

Morfran sap que les pocions no maten, però poden tornar sana una persona malalta

El rei de Vortigern visita Wales amb la seua esposa malalta

Morfran li dona una poció i ella sana

La reina Rowen vol construir un castell en Wales, però els murs s’enderroquen

Per solucionar el problema Morfran li proposa al rei agafar sang d’un jove sense pare

Chapter 6 - A true magician

Vocabulary

bing: portar

hill: turó

son: fill

tell: dir

wrong: roïn

breathing: respirar

sword: espasa

wonderful: meravellós



beutiful: wife

Abstract

Morfran volia matar Merlin

Porten Merlin al turó

Morfran diu «Merli és el fill del dimoni», necessita sang per fer una pòcima per tal que no

caiguen els murs

Merlin diu «Morfran és el seu enemic, verue sota terra dos dracs, quan es barrallen tiren

els murs a terra»

Ixen els dracs i maten Morfran

Merlin fa ploure i els dracs se’n van

El rei Vortigern li diu que li parle sobre el futur

Merlin diu que Vortigern morirà sense descedència

Després d’això vindrà una periode fosc de guerres

Un rei es farà amb una espasa màgica en un meravellós castell, amb una bella esposa

El rei Vortigen li diu que siga el seu mag

Merlin diu que no, ha de preparar-se per quan el seu rei i el seu país ho necessiten

Activities

Vocabulary

of course: per suposat

a lot: molt

now: ara

some: alguna cosa per afirmativa

any: algona cosa per negativa e interrogativa

nice: agradable

afraid: preocupat

phoning: cridar

well: bé

too: també

soon: prompte

tall: alt

Vocabulary in alphabet order
 1  afraid: preocupat
 2  again: altra vegada
 3  a lot: molt
 4  answers: resposta
 5  any: algona cosa per negativa e interrogativa
 6  bag: bossa
 7  begin: començar
 8  behind: darrere
 9  beutiful: bella



 9  beutiful: bella

10  bing: portar
11  blood: sang
12  bottle: botella
13  breathing: respirar
14  bullies: matons
15  cauldron
16  cold: fred
17  cry: porar
18  demon: dimoni
19  door: porta

20  enchantress: bruixa
21  fall: caure
22  far: lluny
23  fast: ràpid
24  fight: baralla
25  find: buscar
26  forest: bosc
27  future: futur
28  hare: llebre
29  head: cap

30  hear: sentir
31  here: ací
32  hill: turó
33  hits: accedeix
34  hunter: caçador
35  kindom: regne
36  king: rei
37  lake: llac
38  learn: aprendre
39  lose: perdre

40  meet: reunió
41  mouth: boca
42  must: deure
43  near: prop
44  need: necessitar
45  nice: agradable
46  noise: soroll
47  now: ara
48  oak: roure
49  of course: per suposat

50  open: obert
51  otter: llúdriga
52  perhaps: potser
53  phoning: cridar



54  plant: planta
55  princess: princesa
56  quietly: cuidadosament
57  see: veure
58  smiles: somriures
59  so: així

60  some: alguna cosa per afirmativa
61  son: fill
62  soon: prompte
63  sudden: de sobte
64  suddenly: sobtadament
65  sword: espasa
66  tall: alt
67  tell: dir
68  that: ixe
69  then: aleshores

70  then: llavors
71  there: allí
72  there are: hi ha (plural)
73  there is: hi ha (singular
74  think: pensar
75  those: eixos
76  through: a través de
77  toad: gripau
78  too: també
79  understands: entén

80  wall: mur
81  weather: temps
82  well: bé
83  when: quan
84  wonderful: meravellós
85  wrong: roïn


