
LA CASA MISTERIOSA

Vet aquí una vegada, un grup de nois i noies van llogar una mansió antiga a un petit poble

de Girona per celebrar la festa de final de curs, ja que era l'últim any d'escola, i ja no es

veurien més.

Els primers dies que van estar allà van fer diferents activitats com senderisme, muntar a

cavall i diverses excursions. Durant una de les que van fer al bosc, el grup es va desviar

del camí i es van desorientar i perdre. Després de moltes hores perduts enmig del bosc,

sense beguda ni menjar i fent-se de nit, van trobar un senyor enigmàtic, que portava un

vestit negre, un barret i un bastó de fusta. Els joves estaven desesperats perquè no

trobaven la casa. L'home misteriós es va oferir a acompanyar-los al poble.

Durant el camí els va explicar una història horrible sobre la casa que havien llogat. Els va

explicar que molts anys enrere, va haver-hi un incendi i va morir una família. Va ser una

tragèdia, els pares se n'havien anat a fer una volta pel bosc i van deixar als seus dos fills

sols a casa. Se'ls va anar la llum i van encendre una espelma i un cop va tornar la llum

van anar al pis de dalt a jugar a fet i amagar. En un cop de vent, l'espelma que havien

deixat abans al menjador va caure a sobre de la cortina i es va començar a cremar la

sala. Com els fills estaven molt lluny del menjador, no es van adonar fins que era massa

tard. Els veïns van avisar als pares que quan van tornar van veure que els seus fills

estaven a la planta de dalt, i encara que no els podien salvar van entrar a la casa. Es diu

que van morir tots, encara que no es va trobar cap cos. Ell els va dir que la gent del poble

notava presències al voltant de la casa cada any el dia en què va succeir l'incendi.

La nit de l'aniversari de l'incendi, els nens estaven sopant al menjador i van parlar sobre el

que els havia dit l'home misteriós dies abans. De sobte van sentir uns sorolls que

provenien de les escales. Els llums es van apagar i es van obrir les finestres a causa de

l'aire que hi havia fora. A més, feia molt de fred. Van tancar les finestres i van encendre

una espelma perquè estaven a les fosques.



Un dels nens es va adonar que tot el que estava passant era el que els va contar l'home

misteriós que havia passat a aquella família que va morir de forma terrible aquella mateixa

nit.

Com que estaven molt nerviosos per tot el que estava passant a la casa, perquè notaven

presències estranyes i no paraven de recordar el que va passar-li a aquella família, van

sortir de la casa corrents fins que van arribar al poble. Un cop allà van demanar ajuda a la

gent i una senyora els va deixar dormir a casa seva, fins que l'endemà van tornar a la

seva ciutat, cadascú amb la seva família.

L'any següent, els nens van tornar al poble perquè volien acabar les seves vacances, ja

que l'altra vegada no van poder fer totes les activitats que volien. Però va passar una cosa

que avui encara no entenen. Unes setmanes abans que arribessin al poble per segon

cop, un grup d'amics adolescents es van colar a la casa que estava abandonada i es van

deixar la xemeneia encesa provocant un incendi.

El grup de nens que havia estat a la casa l'any anterior es va interessar per la història i

van anar al diari del poble. Van descobrir que els dos incendis van ser el mateix dia.

Aquest dia també va ser quan ells van tenir els problemes a la casa l'altra vegada. Per

últim, en l'article que relacionava les dues històries van veure la foto de la família del

primer incendi, on van veure una cosa que els va fer abandonar el poble per sempre. El

pare de la família que va tenir l'incendi era l'home enigmàtic que es van trobar al bosc.


