
En nom del Govern Intergalàctic jo, la Diplomàtica, m'adreço a vosaltres. Us
porto un missatge d'extrema importància. La Terra, com sabeu, està a punt de
col·lapsar. Cada vegada hi ha menys esperances de poder viure-hi bé. El canvi
climàtic, la pol·lució, la desaparició de boscos, el desgel i tants altres desastres
que han provocat els humans són la causa d'aquesta situació. Com no sembla
que els humans siguin capaços de fer-hi front a aquesta crisi, el Govern
Intergalàctic ha decidit actuar de forma immediata, perquè això afecta a tota la
Galàxia i són moltes les espècies d'éssers vius d'altres planetes que exigeixen
una solució. 
 
Per aquest motiu, s'ha emès un decret llei segons el qual tots els habitants de
la Terra hauran de ser reallotjats a d'altres planetes. A vosaltres se us ha
assignat el planeta Grin, que compta amb recursos suficients per fer front a
l'acollida. Els habitants d'aquest planeta, els Grunch, han acceptat l'acollida
amb una condició molt estricta: tot aquell o aquella que vulgui viure a Grin ha
d'acceptar al 100% les normes de la seva societat sense cap discussió. A més,
han exigit que tota persona candidata a viure a Grin ha de passar una sèrie de
proves i reptes, per tal d'assegurar-se que s'integrarà sense cap problema.
Com podeu intuir, els Grunch no es refien de la capacitat dels humans. Per
això m'acompanyaran en la meva estada a la Terra i, adoptant la forma
d'esperits, podran entrar al cos d'alguns dels nens i nenes de la classe per
poder vigilar millor la realització dels reptes que se us imposaran.
 
 
 

Benvolguts i benvolgudes terrícoles,
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Només si els Grunch i jo mateixa considerem que heu passat les proves,
podreu abandonar la Terra amb destinació al planeta Grin. Allà sereu
escolaritzats en una de les seves millors escoles, l'Acadèmia Grinz, famosa pel
seu pati/jardí, espai incomparable a tota la Galàxia, lloc on es poden realitzar
els millors jocs i on es poden practicar els esports més divertits.
 
 
Us convoquem, el dia de la meva arribada, a un parc proper a l'escola. Això és
molt important. Els Grunch, per sobreviure, han d'estar en contacte constant
amb la Natura. Vosaltres no els veureu, només hi seran presents en forma
d'esperit i, com ja he avançat, podran entrar al cos d'algun nen o nena de la
classe. De fet, l'esperit d'un Grunch posseirà el cos d'un nen o una nena de
cadascun dels cinc grups en què haureu de dividir la classe. Espero que podeu
estar a l'alçada del gran repte que teniu per endavant,
 
Signat,

La Diplomàtica
Responsable de les relacions interplanetàries de la galàxia a la Oficina
Diplomàtica Intergalàctica.
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