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Les joguines de l’Andy  
van trobar una nova llar  

al costat de la Bonnie, però  
l’arribada d’en Forky, un nino fet  

amb una forquilla de plàstic,  
canviarà les seves vides  

per sempre.
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Quan l’Andy tenia vuit anys, una nit plujosa va deixar les joguines 
sobre el llit i va baixar a sopar. Així que en Woody i els altres van 
cobrar vida, van veure que l’Andy s’havia oblidat el cotxe teledirigit  
RC al jardí. Amb l’ajuda de la Bo Peep, van  
treure el cap per la finestra de l’habitació  
de la Molly i el van veure a fora, al fang.

Entre tots van obrir la finestra i en  
Woody va sortir a rescatar-lo, subjectat  
per l’Slinky.
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Després d’uns quants intents, en Woody 
va aconseguir treure l’RC del fang. Just 
quan l’Slinky els acabava de tornar a l’ampit 
de la finestra, va arribar un cotxe. 

La finestra es va tancar i en Woody  
es va quedar a fora. A través del vidre,  
va veure com la mare de l’Andy guardava  
la Bo i les seves ovelles dins d’una caixa.  
La Molly ja no les volia, i algú havia vingut 
per emportar-se-les!
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Quan l’Andy es va fer gran, 
va regalar les seves joguines  
a la Bonnie. Tot i així, amb el 
pas del temps la nena també 
les va arraconar…

En Woody va veure la caixa 
al costat del cotxe i s’hi va 
acostar. La Bo volia que els 
acompanyés, però en Woody 
se sentia incapaç d’abandonar 
l’Andy.

Poc després, un home va 
posar la caixa dins el cotxe i 
se’n va anar.
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Un dia, en Woody va sentir que la Bonnie faria un període 
d’adaptació abans de començar la llar d’infants. Com que estava 
preocupat per ella, el vaquer es va colar dins la seva motxilla. 

Un cop a la llar d’infants, un nen li va prendre a la Bonnie el seu 
material per fer treballs manuals i el va llançar a les escombraries per 
error. A la Bonnie se li van omplir els ulls de llàgrimes. En Woody la  
va distreure, va recuperar el material i l'hi va tornar a deixar a la taula.
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La Bonnie va agafar una forquilla  
de plàstic, li va enganxar ulls, braços  
i cames, i li va dir Forky. En Woody  
va respirar alleujat quan la va tornar  
a veure contenta. Al final del dia, la 
Bonnie va guardar en Forky a la motxilla.

En arribar a casa, en Woody va 
presentar en Forky a les altres joguines. 

Cap d'elles no havia vist 
mai una joguina feta d’un 
cobert de plàstic!
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En Woody els va explicar que 
en Forky era important per a la 
Bonnie i que havien de protegir-lo. 

Però cuidar en Forky no seria 
gens fàcil. La forquilla es ficava 
constantment al cubell de la 
brossa, perquè allà se sentia  
sana i estàlvia. I fins i tot preferia 
dormir a les escombraries que  
no pas al costat de la Bonnie!
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Abans que comencés el curs,  
la família de la Bonnie se’n va anar 
de viatge en autocaravana. A cada 
parada, en Forky mirava d'escapar-se 
per ficar-se dins d'una brossa.

A la nit, en Forky es va enfilar a 
una finestra, va cridar que ell no era 
cap joguina i va saltar. En Woody va 
sortir a buscar-lo, però el vehicle  
va passar per damunt d’un sot i  
el vaquer va caure a la carretera.
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Quan en Woody va trobar en 
Forky, li va explicar que la Bonnie 
l’estimava igual que ell estimava  
la brossa. En Forky va recapacitar  
i va accedir a tornar amb la Bonnie.

Quan anaven cap a l’aparcament 
d’autocaravanes, en Woody va veure 
la làmpada de la Bo a l’aparador 
d’una botiga, i tots dos van entrar-hi  
per comprovar si hi era la Bo.
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