
Les vacances d’Ela

Hi havia una vegada una noia que es deia Ela.

Era estiu i l’Ela va anar de vacances a Nova York per celebrar el seu aniversari, feia

divuit anys, i era el seu primer viatge que feia amb les seves amigues, sense els

seus pares i germans.

Estava molt nerviosa i tenia moltes ganes de viatjar i conèixer llocs nous. Quan van

arribar a l’hotel van deixar les maletes i van anar a visitar Central Park que és un

parc molt gran que hi ha al centre de Nova York. Allà Ela es va despistar un moment

i va perdre de vista a les seves amigues i va pensar: “M’he perdut!”.

Es feia de nit i no tenia mòbil per localitzar a les seves amigues. En aquell mateix

moment, va veure una noia de la seva edat i li va començar a explicar el que li havia

passat. La noia, li va dir que no estigués preocupada, que ella l’ajudaria a trobar a

les seves amigues.

Van anar a un escenari que hi havia just per allà i es van fer amigues d’un grup de

música que estava actuant davant de la gent que passava pel seu costat.

Van invitar a cantar a l’Ela i ella sense vergonya es va posar a cantar i ballar davant

de tota la gent. Ho feia tan bé que cada vegada hi havia més gent.

Per un moment, s’havia oblidat que havia de buscar a les seves amigues i van agrair

a tota la que l’haguessin escoltat amb tanta atenció.

De sobte, es va escolta un crit molt familiar. Eren les seves amigues, que estaven

molt contentes perquè s’havien tornat a retrobar de nou les quatre juntes.

Van aprofitar l’oportunitat per posar-se a cantar i ballar les quatre a sobre de

l’escenari gaudint d’aquella divertida aventura que estaven vivint.

Però això és només el principi… Encara li quedaven set dies més!!!

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


