- EL RIU MISTERIÓS Hi havia una vegada un nen que es deia Diego i dues nenes, l’Anna i la Lili. El Diego i l’Anna eren
germans i la Lili era la seva millor amiga. El Diego tenia 13 anys i l’Anna i la Lili 12 (però la Lili era
una mica més gran).
Un dia van quedar per anar al bosc els tres junts i banyar-se en un riu. Van quedar pel matí i van
decidir que cada un portaria el seu menjar; ja hi havien anat moltes vegades a banyar-se en aquell
riu i van decidir anar-hi per un altre lloc. Quan ja eren les dues van decidir parar per menjar i quan
ja van acabar de menjar es van posar a parlar i a jugar. Després de trenta minuts van continuar
caminant i quan ja portaven molta estona caminant la Lili va dir:
-

Una pregunta... quan es trigava en arribar al riu?
Una hora i mitja o dos, per què? – va dir el Diego.
Perquè portem unes quatre hores- respongué la Lili.
No, si hem sortit a les 12:30!- va dir l’Anna.
És veritat, sí que portem unes 4 hores- va dir el Diego.
Creieu que ens hem perdut?- va dir l’Anna una mica nerviosa.
No crec; potser per aquest camí es triga més- li va contestar el Diego intentant tranquil·litzar a
la seva germana
Sí, però encara no s’escolta l’aigua i quan hem vingut altres vegades quan estàvem a prop
s’escoltava l’aigua- va dir la Lili.

L’Anna es va començar a posar més nerviosa, i el Diego va anar més endavant, on estava la Lili.
-

Una cosa…, no diguis que ens hem perdut perquè a l’Anna li fa molta por- li va dir a la Lili molt
fluixet.
D’acord, ho sento- va respondre la Lili al Diego.

Quan l’Anna va escoltar l’aigua es va posar molt contenta i van continuant caminat. Quan van
veure l’aigua es van posar tots molt contents. Però es van donar compte que no hi havia ningú,
que l’aigua estava marró i que no hi havia ninguna planta viva i hi havia peixos morts!!
-

Crec que aquest no és el nostre riu –va dir l’Anna.
És veritat, el nostre riu tenia una cascada súper alta i roques per poder saltar- va comentar el
Diego.
Però ens podem banyar, no? – va dir la Lili.
Si, suposo – va dir l’Anna.
Vale, però aneu amb compte – va dir el Diego pensant que hi podia haver alguna cosa dins
l’aigua.

Van estar una estona banyant-se; la Lili va anar a un lloc on hi havia unes roques bastant altes, va
mirar si estava prou fons per poder saltar però no va veure res perquè l’aigua estava marró, així
que va saltar i es va submergir per comprovar-ho i va veure que sí que estava fons. Li va dir al
Diego i a l’Anna per saltar tots junts. Quan la Lili va saltar va veure una cosa flotant però no li va
donar importància, després va saltar l’Anna i es va escoltar un crit tant fort que els pocs ocells que
hi havia van marxar. El Diego va saltar sense pensar-s’ho dues vegades per veure què li passava
a la seva germana i la Lili que estava nadant també va anar a veure a l’Anna, que no parava de
cridar.
-

Què passa? Per què crides? – va dir el Diego una mica espantat.
Perquè tenia un peix mort al cap!! – va dir l’Anna plorant.

-

Què dius, quin fastig!!! – va dir la Lili.
Podem marxar? – va dir-li l’Anna al Diego.
Nooo! Si us plau jo em vull quedar, si tu no vols no et banyis – va dir la Lili.
Vale, però nomes 30 minuts més, vale? – va dir-li el Diego a la Lili.
D’acord, gràcies – li va dir la Lili al Diego quan ja estava dins l’aigua.

La Lili va començar a nadar i va veure una cosa que brillava molt, era com una pedra de color
turquesa molt llampant, la Lili va començar a enfonsar-se a l’aigua per veure què era però no va
arribar perquè estava molt fons.
-

Diego! Anna! Veniu aquí hi ha una cosa que brilla molt però no arribo a agafar-la – va cridar la
Lili.
A veure... – van dir el Diego i l’Anna a la vegada.
No puc agafar-la!!! – va cridar la Lili.
Tinc una idea! La Lili saltarà de la roca i m’enfonsarà molt per poder agafar la pedra, que us
sembla? – va dir l’Anna.
D’acord! És molt bona idea – li va dir la Lili a l’Anna.

Després d’un parell d’intents la Lili va arribar a tocar-la però no va arribar a agafar-la. Quan va
sortir de l’aigua els hi va explicar què havia passat.
-

L’he arribada a tocar però no la puc agafar perquè crec que és més gran del que pensem– els
hi va explicar la Lili.
Ok..., i si repetim la idea de l’Anna però saltem tots a la vegada? – va preguntar el Diego.
Sí!! – van dir las dues a la vegada.
Una, dos i tres! – van dir tot tres a la vegada i van saltar.

Es van enfonsar a l’aigua els tres a la vegada per agafar la pedra. L’Anna va sortir abans perquè
no podia respirar, i entre el Diego i la Lili van agafar la pedra i quan van sortir de l’aigua la Lili i el
Diego li van dir a l’Anna que perquè havia marxat abans. Ella va dir que era perquè no podia
aguantar més a sota l’aigua. Quan la Lili i el Diego li van ensenyar la pedra l’Anna va dir...
-

Això no és una pedra, és una mena de maragda i diamant.
I com es diu?, Anna “la geòloga” – van preguntar la Lili i el Diego i van començar a riure.
No sóc geòloga, només sé coses perquè m’agrada aquest tema, però no tinc ni idea de com
es diu – va dir l’Anna una mica enfadada.
Hauríem de tornar i portar la pedra al museu, no? – va dir el Diego.
No! Ens la quedem per nosaltres i la venem súper cara!! – va dir la Lili.
Nooo! Ho donarem al museu- van dir l’Anna i el Diego a la vegada.
Per què? Així no guanyarem res... som nosaltres els que l’hem trobada i agafada!- cridava la
Lili.
Però potser hem trobat un mineral nou i ens fem famosos- va dir el Diego.
D’acooorddddd!!!- va dir la Lili, una mica empipada.

Van tornar ràpid perquè recordaven el camí i van portar la pedra al museu més important de la
ciutat. I sí!! Va ser veritat que van descobrir un mineral nou però van decidir que no li dirien a
ningú on l’havien trobat. Després d’aquell dia van seguir anant cada dia per netejar aquell riu que
tant s’estimaven, tot i que fos un lloc bonic que només ells sabien que existia. També van fer una
cabana amb coses per passar el dia. Uns mesos més tard el riu tenia peixos vius, hi havia gespa
natural, estava tot ple d’arbusts pel voltant... Fins i tot li van posar un nom: la Cabana del riu
Misteriós.

