
 

 

 

     

 

 

Aquesta és la història d’un nena que es deia Emma, tenia 11 anys i vivia a 

Barcelona amb la seva família. Cada dissabte, l’Emma anava amb els seus 

amics i amb la seva família amb bicicleta per un camí molt bonic al costat d’una 

platja, que era molt gran. En una part del camí es veia com s'enlairen els avions 

i sempre hi eren molt temps mirant-los. Un dissabte, van decidir anar a un altre 

lloc perquè sempre anaven al mateix camí. Per això tots estaven molt 

emocionats. Quan van arribar al lloc després d’una hora al cotxe, no s'esperaven 

que l'única zona on es podia anar amb les bicicletes estava dins d’un bosc. 

Aquest lloc els va donar molta por. L'Emma va suplicar als seus pares que volia 

tornar a casa, però els seus pares ja estaven traient les bicicletes del cotxe. Un 

dels amics de l’Emma que es deia Oliver no ho va pensar, va agafar la bicicleta 

i es va ficar cap al bosc i seguidament tots li van seguir amb poques ganes. El 

camí era molt estret, i per això anaven d’un en un. Semblava que quan anaven 

avançant el paisatge cada vegada donava menys por i es feia més bonic. 

De sobte, van trobar una masia enorme que semblava abandonada i tots van 

tenir molta intriga per investigar-la. Van deixar les bicicletes en la porta i van 

donar la volta a la casa per veure si hi havia un forat o una altre entrada. La 

sorpresa va ser tremenda quan darrere de la casa, havia amagades moltes 

atraccions de fira que estaven molt velles, però tot i així els va emocionar 

igualment, ells s’ho estaven passant molt bé. Primer es van pujar a una, després 

a una altre, així van estar durant una hora, fins que van poder observar un cotxe 

de policia que s'estava apropant cap a ells i tothom estava cridant i molt 

nerviosos. Per això van decidir anar al cotxe el més ràpid possible. Tothom va 

agafar les bicicletes, i a L’Emma sense voler se li va enganxar una branca d’un 

arbre a la jaqueta i mentre se la estava traient, se li van caure les claus que  
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necessitava per obrir la porta de la seva casa, però l’Emma no es va adonar i va 

continuar corrents amb la bicicleta.  

Després de mitja hora corrents, per fi van arribar al cotxe, i encara continuaven 

veient el cotxe de policia. Tot seguit es van muntar al cotxe molt ràpid. Cada 

vegada que anaven avançant, el cotxe de policia els seguia, però no podien anar 

tan ràpid com ells. Quan van arribar a casa no sabien ben bé què fer. 

Finalment, van decidir baixar del cotxe i els policies van fer el mateix. L’Emma, 

els seus amics i la seva família quan va passar això es van espantar moltíssim, 

però van continuar caminant. Quan es van apropar els policies tots estaven 

paralitzats de la por que tenien, però es van donar una sorpresa. Quan els 

policies van parlar amb els seus pares i van dir que venien a donar-los les claus 

, perquè havien trobat unes claus per la zona a on havien estat i ells van pensar 

que podien ser seves. Quan tothom va escoltar el que ells van dir a els seus 

pares es van posar molt contents i tots estaven rient perquè pensaven que la 

policia venia a buscar-los a ells per entrar a la masia. 
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