1. Tot comença amb l'elecció del rei per part dels animals, els qualsque la
majoria volen al el Lleó (= el volen).
2. La majoria dels animals voten el Lleó malgrat el desacord del Bou.
3. Aleshores, el rei tria com a consellers als els carnívors (=els tria / el tria).
4. Finalment, va guanyar el primer, . de De manera que el Bou i el Cavall
van marxar al món dels homes, on se’n es van adonar que les coses no
eren tant diferents com esperaven.
5. Tot i així, no ho va aconseguir, . de De fet, els herbívors van preferir que
entrés el Gall a la cort abans que ella.
6. La Guineu, que no entra al consell, no està d’acord amb la decisió i
proposa a un dels herbívors, tot i que els carnívors havien decidit el
Gall.
7. La Guineu segueix maquinant una estratègia per entrar al consell i
intenta convèncer l’Elefant perquè sigui rei ja que d’aquesta manera ella
seria consellera.
8. La Guineu planeja la mort del rei.

9. Posteriorment, el Lleó va enviar els seus consellers, el Linx i el Lleopard,
al món dels homes perquè puguessin poguessin aprendre com era un
bon govern.
10. Més tard, el Lleó envia la seva cort a la terra dels homes perquè vegin
com viuen, agafin exemple i es fixin en els seus costums.
11. Com que la Guineu tenia un pacte amb l’Elefant per enderrocar el rei, va
veure el moment per portar-lo a terme i li explicà l’estratègia a seguir.
12. Però, l’Elefant,/— per por o bondat,/— va al rei i li ho explica tot (=això).
13. Davant aquesta traïció el seu lleial conseller el repta a un duel, en el què
(en el qual) el Lleó es troba exposat.

14. Així, el rei reuneix les bèsties i davant de tothom mata la Guineu per les
seves accions.

