
LES BRUIXES

Diuen els més vells que fa molts anys uns nens i unes nenes van decidir anar

d’acampada al bosc del seu poble . Els seus noms eren: Marcos, Pau, Alvaro, Carla,

Nicole i Laia.

Van acampar enmig del bosc durant tot el dia. Quan va arribar la nit, van anar a

passejar i van trobar una gran cova. El Pau i la Laia no volien entrar perquè tenien

molta por perquè havien sentit parlar d’unes bruixes, però, finalment van seguir al

grup i van decidir entrar junts. Llavors es van adonar que la llegenda de les bruixes

era veritat. Van veure a quatre bruixes fent una poció màgica en un calder gegant.

Quan ho van veure van voler marxar silenciosament, però el Pau va fer un soroll i

una de les bruixes es va girar i va dir:

- No marxeu, ja sou nostres!

Les bruixes els van atrapar i els van ficar dins d’una gàbia molt gran. L’única que va

poder escapar va ser la Laia. Es va amagar entre unes branques que hi havia a la

cova i fent silenci va sortir d’aquell lloc tan horrible.

Va anar corrents a avisar a tota la gent del poble, havien de salvar els seus amics.

Tothom va voler anar a la cova a salvar als nois. Quan van arribar, les bruixes

estaven a punt de ficar als nois i noies al calder bullint. Llavors la mare del Marcos

que era una atrapa bruixes va treure una vareta màgica i va dir un encanteri per

poder aturar el que estava passant:

“Sagasa pagasi, que les bruixes es converteixin en ratolins!”

De cop i volta, les quatre bruixes es van convertir en uns adorables ratolins. Tothom

estava molt content, saltaven i ploraven d’emoció. Havien pogut recuperar a tots els

amics. Si és veritat o és mentida, no ho sabrem mai de la vida.


