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                             LA POLSERA MÁGICA 
 
Hi havia una vegada, una noia que es deia Marta, que quan va ser el seu 
aniversari,els seus amics: la Lucia, el Marc i la Carla li van regalar  una polsera 
que deien que tenia el poder de  transportar a diferents llocs, a París, Roma... 
La Marta no tenia molta esperança  que pogués teletransportar-la, però els 
seus amics i ella van quedar que quan acabés la festa del seu aniversari , 
anirien al parc per provar-la. 
Així doncs,  quan va acabar tot, van investigar si la polsera tenia algun tipo de 
botó... i no en trobaven cap. Després d´una estona mirant-la, de sobte diu el  
Marc: - Aquí! 
Havia un botó ficat darrere de la polsera. Li van donar i... van aparèixer a la 
Xina! Era veritat ! 
Es van dividir per visitar Xina, veure els monuments i llocs simbòlics que hi 
havia, comprar souvenirs... 
Després d`una estona, Lucia es va adonar que a la Xina tenien un horari ben 
diferent. 
Va passar el temps, es  van trucar i van decidir ajuntar-se de nou tots, a una 
plaça on hi havia un temple espectacular, però...després de quinze minuts , ja 
hi eren tots menys la Carla. Què li havia ocorregut? Ningú s´havia assabentat 
quan havia desaparegut. Després d`això, no sabien què fer. 
Va arribar la nit i estaven desesperats, així que quan van decidir apropar-se a 
la comissaria, van rebre una trucada, era la Carla! 
Ella es va disculpar per no avisar abans, s´havia quedat sense bateria, però 
que no s´amoInessin que estava molt bé, que s´havia despistat i una noia molt 
amable li va ajudar i la va acompanyar a casa seva, i allà estava, amb la seva 
família, unes persones d´allò més agradables, però els va dir que estava molt 
esgotada i enyorava estar amb la seva família, que volia tornar cap a casa 
seva. 
La Marta li va dir: - D´aquí a una estona, passarem a recollir-te i entre tots 
esbrinarem con tornar-hi , que no tenien ni idea. 
 A continuació, quan van estar tots junts, van començar a  prémer quants 
botons tenia aquella polsera però ...quin va ser la seva desesperació quan cada 
vegada que premien un botó viatjaven a un altre lloc diferent. Per una banda 
estaven molt contents perquè estaven coneixent molt països, gent de tota 
mena, costums...però hi havia un problema , ja havien passat quinze dies! 
Una nit de dissabte, mentre xerraven i enyoraven a les seves famílies, el seu el 
seu col.legi, les seves joguines..., el Marc, es va aixecar, es va ensopegar i en 
caure la polsera....al cap d´un instant, van aparèixer cadascú a la seva llar, tots 
sorpresos, es van trucar molt contents i van decidir no explicar-los a ningú, 
seria un secret, i per sort, en el seu entorn no havia passat el temps i ningú 
s´havia adonat que havien estat un temps viatjant. 
I aquesta història que jo he dit és per al més eixerit, i aquesta història que he 
contat és per al més espavilat. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


