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EL GRAN CASTELL ENCANTAT 

Hi havia una vegada un grupet  de tres nenes que es deien Lluna, Bea i Beatriz. 

Un dia entre setmana, van anar a passejar i es van trobar una plaça molt buida on 

hi havia un castell molt i molt vell. Van tenir molta curiositat i van entrar. Dins 

estava molt brut i feia molta por, van veure una ombra i van començar a caminar 

per veure que era. De sobte... es van trobar amb un esquelet penjat i van sortir 

posar-se a córrer. Quan van sortir estaven flipant del que havien vist, van anar al 

supermercat a comprar alguns dolços per calmar-se i també una ampolla d´aigua. 

Després d´acabar de menjar van tornar a entrar, però ara ja no feia por, sinó que 

era un castell de princeses i es van trobar a moltes a moltes d´elles. Van decidir 

tornar a sortir. Es van adonar que es feia de nit i se’n van anar cap a casa. Al mati 

següent, van tornar a reunir-se al costat d´aquella plaça i van tornar a entrar a 

aquell castell que els creava tanta curiositat. Aquesta vegada... eren aliens!!! Es 

van espantar i van tornar a sortir. Després van tornar a entrar i aquesta vegada 

era un ball de màscares i els van fer fora perquè no en portaven cap. Al cap d’una 

estona de descans van tornar i aquesta vegada... va resultar ser una presó i es 

van quedar tancades. Un temps després van veure un forat i van poder escapar i 

així es van adonar que cada vegada aquell castell canviava i era un lloc diferent. 

Havien descobert un lloc màgic i encantat. I conte contat ja s’ha acabat i per la 

xemeneia puja al terrat.  

 


