
“Las escondidas…”
Hola, soc Kira i avui us contaré com gairebé moro per un simple joc de nens.

Tot va començar un dia com qualsevol altre, acabava de llevar-me, com sempre, en

la bruta habitació de l'orfenat.

Abans de tot, he de reconèixer que mai vaig conèixer als meus pares, em vaig criar

en un orfenat antic i brut. L'orfenat estava com aïllat de la civilització, no tenien molts

recursos econòmics, i per això, només podíem menjar un plat per dia. Encara me'n

recordo de com un nen de només dos anys de vida va morir de desnutrició.

Mai vaig tindre molts amics, per la qual cosa sempre m'asseia sol en un banc per

pensar quan podria sortir d'aquest infern.

Com anava dient vaig aixecar-me del llit i vaig anar directament al menjador, només

m'esperava un simple plat petit amb algun puré fastigós, però en comptes de

trobar-me això em vaig trobar tots els nens i nenes de l'orfenat asseguts a les taules

mirant fixament a dos homes que anaven amb vestits negres. Quan vaig entrar per

la porta, era com si fos invisible per tots, tots estaven mirant fixament als dos

homes, eren com robots controlats.

Al final del menjador hi havia dos nois i dues noies de la meva edat. Eren els únics

que em van veure entrar per la porta.

Una de les noies em va fer un senyal amb les mans perquè anés amb ells. Al

principi vaig dubtar una mica, però després vaig anar, ja que no tenia res més què

fer i potser ells m'explicarien que estava passant.

Vaig anar i la mateixa noia es va presentar.

-Hola, soc Aiko, com et dius?- Em va dir ella amb un somriure.

-Ho-hola, em dic Kira, un plaer.

Em va donar un bonic somriure i jo sense adonar-me me'n vaig enrojolar. Quan un

dels dos nois em va veure, va riure amablement.

-jajaja, tens vergonya?. Hola, soc Kazu, un plaer.

-Ah-em no-no jo no m'he enrojolat, e-estic bé.

No sé què em va passar que estava tan nerviós, mai em va passar res així.

-Tranquil, a tots els passa quan veuen per primera vegada el somriure de Aiko.

-Hola, jo soc Eiji. -Em va dir l'altre noi amb un somriure.

-Ammm... Encantat. Però, qui és ella?- Vaig dir assenyalant a l'altra noia que estava

a un costat.

Eiji em va respondre amb amabilitat.



-Oh, ella és Hoshi, no sol socialitzar molt amb persones que no coneix, no obstant

això, quan t'agafi confiança no es callarà.

Tots vam riure tímidament i després d'això vam començar a parlar i em vaig sentir

molt còmode parlant amb ells.

A mesura que anaven passant els dies ens vam fer més propers fins a ser

inseparables.

Un dia vam sortir a inspeccionar una mica el terreny i vam arribar molt tard a

l'orfenat. Quan vam arribar no hi havia ningú, ens vam espantar i, per tant, vam

decidir sortir a buscar-los. L'orfenat tenia un terreny de boscos gegant i al final hi

havia un mur amb una porta gegant que sempre estava tancada, però quan vam

arribar, ens va sorprendre que la porta estava oberta. Hoshi que era molt curiosa i

atrevida ens va dir a tots que anéssim als boscos a veure què hi havia.

Ja era de nit, feia fred i estàvem molt espantats, però d'alguna manera va

aconseguir convèncer-nos.

Vam sortir i al mig del bosc vam trobar una casa de fusta. Quan vam entrar la porta

es va tancar de cop amb molta força. Vam intentar obrir-la, tot i això no vam poder.

La casa era molt gran, tenia com cinc habitacions, dues plantes i unes golfes. A una

d'elles, vam trobar una carta que deia:

"Hola, soc Coral, suposo que si estàs llegint això és perquè has aconseguit sortir de

l'orfenat. Jo sóc com tu, vaig aconseguir sortir d'allà i vaig arribar aquí, em van

atrapar i em van obligar a jugar a un joc. Es diu "Las escondidas". Vam jugar amb un

dimoni, però... vam perdre i ens van matar. Us deixo aquesta carta per avisar-vos de

què heu de matar al dimoni. Us explico com fer-lo.

- A la segona partida, amagueu-vos tots junts a la cuina i agafeu alguns ganivets.

- Dos de vosaltres heu de posar-vos a cada costat de la porta, quan arribi,

llenceu-vos amunt d'ell.

-Després ràpidament, dos més claveu-li un ganivet a cada mà contra el terra.

- L'últim, ha de ser el més fort, ha de donar-li el cop final. I així, el matareu.

Quan pugueu aconseguir-lo sortiu ràpidament i aneu a qualsevol lloc. Molta sort."

Vam fer tot això i quan vam sortir vam veure un cotxe. Ens va portar a la ciutat, i ara

estem tots junts a un bon orfenat. Mai més vam parlar d'això.


