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El llibre de la selva

El llibre
de la selva
Rudyard Kipling

El xiquet Mowgli creix a la selva 
criat per llops. Però Shere Khan, 
un tigre molt roí, el vol caçar i 
Mowgli haurà de fer-li front amb 
l’ajuda de l’os Baloo, la pantera 
Bagheera i la serp Kaa. 
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En una selva de l’Índia vivien el pare llop, la mare 
lloba i els seus llobatons. Un dia es van trobar un bebé 
perdut a l’espessor. Llavors escoltaren el rugit de Shere 
Khan, un tigre malvat que seguia el rastre del  
bebé, i la mare lloba se’l va emportar a la seua  
cova, on vivia amb altres llops.

–Es dirà Mowgli –va dir.
Com que el cadellet humà no els podia fer 

cap mal, els llops l’acceptaren.
Però Shere Khan ho va descobrir i es va 

enfurir.
–És la meua presa –va rugir–. I algun dia la 

caçaré.



Van passar els anys i Mowgli va créixer amb els seus 
germans llobatons. També es va fer molt amic de Baloo, un 
os molt peresós, que li va ensenyar a gaudir de la mel amb 
anous.

Mowgli també es va fer amic de Bagheera, una pantera 
negra, amb qui va aprendre a enfilar-se als arbres.

–Puja ací, germanet.
Els dos, juntament amb un llop vell anomenat Akela, li 

ensenyaven tot el que calia saber sobre les lleis de la selva.
–Pots caçar per a menjar –li deia Baloo–, però no per a 

divertir-te.


