
 

 

 

    Leyre Calle Plaza     6è 

    

 L’Andrea        Narrativa 

 

Hi havia una vegada una noia que es deia Andrea. Ella tenia catorze anys i anava a l’institut. En el 

seu temps lliure li encantava ballar, anar a la biblioteca i seure tranquil·lament per llegir llibres 

d’aventures. L’Andrea era molt bona persona i molt agradable amb la gent, mesurava un metre 

seixanta sis i com vivia a Màlaga per la “Feria de Abril” li quedava llarg el vestit però estava molt 

bonica. 

 

Un bon dia, l’ Andrea anava a l'escola sola perquè els seus pares anaven a treballar tot el dia. 

Arribaven a les 10 de la nit a casa i ella s’havia de preparar el sopar. Ella tenia el seu grup 

d’amigues de 5 noies, però només parlava amb dues d'elles, perquè les altres sempre li estaven 

insultant i rient-se sempre d’ella a la seva cara. Li deien que la vestimenta que portava no era 

moderna, que sempre estava a casa sola, que no ballava bé, etc. A més, també  li deien que com 

era tan lletja no podia estar en el mateix grup que elles, i això li feia molt de mal. Les seves dues 

amigues preferides la van defensar, però ella no va fer res perquè era una persona que no li 

agradava barallar-se amb ningú.  

Quan va arribar a casa li volia explicar tot als seus pares, però no els veia mai, només els caps de 

setmana. Ella volia estar amb ells per explicar-li tot el que li passava. L’Andrea sempre que 

arribava a casa es posava a plorar, i no parava de  pensar perquè li feien això. No podia dormir i 

es passava tota la nit pensant i donant-li voltes al cap sense trobar una solució. 

 

Finalment, els seus pares la veien molt trista i van decidir que s’agafarien un dia de festa per estar 

amb ella. Els pares d’ella la van veure molt trista per tot el que li feien aquelles noies, així que van 

decidir anar a les cases de les noies per parlar amb els seus pares. Els pares d’elles no s’ho 

podien creure el que feien les seves filles i després de solucionar-ho tot parlant, l’Andrea es va 

posar molt contenta.  

 

Per fi el grup d’amigues li van demanar perdó, ella ho va acceptar i van se molt felices juntes! 

 

 


