


Tots els nens del món, llevat d’un, creixen. I no només 
creixen, sinó que de seguida saben que han 
de créixer. Tots, tret de Peter Pan.

En una casa de Londres vivien els Darling, 
un matrimoni amb tres fills, la Wendy, en John 
i en Michael, i una gossa, la Nana.

Una nit, Peter Pan es va colar per la finestra. Mentre 
escoltava els contes que la Wendy explicava als seus 
germans, la Nana el va descobrir i va començar 
a bordar. En Peter va alçar el vol de seguida i va fugir 
amb tanta pressa que la seva ombra va quedar enrere, 
i la Nana la va atrapar. 



El matrimoni Darling havia sortit. En Peter va tornar 
a buscar la seva ombra, que se li escapava. La Wendy el va 
ajudar a atrapar-la. 

Mentre ella li cosia l’ombra a les sabates, en Peter 
va pensar que la Wendy podria explicar contes als Nens 
Perduts, que vivien amb ell al País de Mai Més. 

–Vine amb mi a un lloc on ningú no creix –li va 
demanar ell.

La Wendy es va sentir fascinada. En Peter era 
exactament com en els contes.

En John i en Michael es van despertar. En Peter els va 
ensenyar a volar i tots quatre van sortir per la finestra.



El País de Mai Més va aparèixer d’entre la boira. Ja hi 
descendien quan una bala de canó va passar fregant-los. 
Eren els pirates, enemics d’en Peter, que els havien vist 
i els disparaven des del seu vaixell. 

Encara els esperava una altra sorpresa desagradable.
La Campaneta, una fada petitona que era molt gelosa, 

va dir als Nens Perduts que en Peter volia veure la Wendy 
morta.

Un d’ells, convençut, li va disparar amb el seu arc 
i la va fer caure. Per sort, la fletxa va xocar contra el collar 
que la Wendy portava i que li va salvar la vida. 


