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   l rei musulmà era un rei
molt savi. Després de la seva
arribada a Madina Mayurqa,
va convocar una reunió, i va
dir: 

 - No ens rendirem, serem
forts i construirem la nostra
ciutat ideal.

E



Tots els musulmans van
treballar molt dur i van
lluitar fins a aconseguir  fer
la nova ciutat que
desitjaven.

Als animals se'ls veia
alegres i satisfets, i els
ciutadans i ciutadanes van
ser molt feliços.



Hi havia dos amics pagesos,
un anomenat Isam Al
Swampy i l'altre Mohamed
Hakimi. 
Eren molt amics, jugaven i
reien... però començaven a
no tenir menjar. A més, no
tenien pares, per això
s'ajudaven mútuament.



Els dos amics passaven
hores al camp cultivant
fruites. A l'horabaixa varen
trobar una cova molt gran,
i com que els dos eren
valents, hi varen entrar. 



De sobte, varen veure una
criatura estranya, i cada
vegada la veien més i més
a prop... Era un ésser de
color verd, molt alt i lleig.

Varen decidir dir-li Azok,
que són criatures amb
aquestes característiques.



Així és el cos dels
azok.

Això és un azok, la criatura
que varen veure els dos
amics a la cova.



Van intentar no fer renou
però un dels amics va
trepitjar una pedra i
l'azok es va despertar.
Acte seguit, varen veure
que n'hi havia més d'un! 

Varen córrer i córrer fins
que van sortir.



Els azoks van sortir de la cova
i van anar a la ciutat a buscar
guerra, primer van anar a la
casa dels pagesos i van matar
a Isam al Swampy. En
Mohamed va cridar: 
- Noo! Amic meu... 
Va anar ràpid a buscar el rei, i
aquest va ordenar que es
preparessin per la guerra.



Tres azoks també van
preparar-se per lluitar.

Al dia següent, tots els
azoks varen anar a Palma
disposats a lluitar.



El rei musulmà va haver de
lluitar contra el líder dels
azoks, després d'una dura
guerra el rei va acabar
amb l'últim dels azoks
atacants.
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Després de la seva arribada
a Mallorca, els musulmans
varen treballar molt per
construir la seva ciutat
ideal, Madina Mayurqa.

Un dia, dos pagesos molt
amics van trobar una cova i
van veure que allà hi vivien
un éssers  estranys...
El que no sabia ningú era
que dies més tard, tindria
lloc una batalla que faria
història!

Els musulmans


