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La Casa Encantada

Hi havia una vegada, una família que vivia a un poble, en Barcelona, aquella família
la feien: la senyora Marta, el senyor Roger, en Joan (fill gran) i el petitó, Carles.
La seva casa era gran amb molt d'espai.

La nit del 23 de juliol de l'any 2017 a casa de la família, en Joan que tenia dotze
anys, va entrar al lavabo. Va sentir uns sorolls que venien de la cuina. Llavors va
recórrer tot el passadís, i va entrar a la cuina, però no va veure res de res.
En Joan desconcertat es va dir:
-Què ha passat?
Cada nit que en Joan anava al lavabo passava el mateix, fins que un dia en Joan va
veure una cosa blanca pel passadís, a correcuita en Joan va arribar al llit.
Un dia més tard d'això, en Joan va provar d'explicar-ho als seus pares, però de
seguida van riure, i a continuació van dir:
-T'ho hauràs imaginat tu fill. -Va dir el pare. A la vegada la Marta va dir:
-Ara que has dit això, avui he vist que algú ha fet servir el lavabo, però no ha estirat
la cadena.
-Ai se m'ha oblidat, ho sento. -Va dir en Joan.
-Mare meva. -Va dir en Roger.

Uns dies més tard el Joan ja s'havia oblidat d'això perquè va pensar que el fantasma
era una ximpleria, perquè els fantasmes no existeixen, oi?
El petit Carles li agradava llevar-se de nit, però d'ençà que en Carles va veure el
mateix que en Joan, en Carles ja no es lleva del llit, tampoc per anar al lavabo, i
això, ha fet que moltes vegades s'hagi pixat al llit.
Els pares li van protestar al Joan que va espantar el Carles, tot i això el Joan va dir:

-Jo vaig dir la veritat, vaig trobar-me un fantasma com una casa. Per què no em
creieu?
-Ja hi tornem. -Va dir la mare.

El pare va comprovar que el Joan ho entenia.
-Joan t'ho vas imaginar, els fantasmes no existeixen.
Ja en ple agost, en Carles continuava pixant-se al llit, i el pares van castigar al
Carles sense poder jugar a la consola perquè va espantar el seu germà petit. Els
pares van veure una cosa que els va deixar bocabadats, primer la Marta va veure el
fantasma i el Roger es va burlar de la seva dona.
Un dia més tard el pare va presenciar el mateix.



Doncs van trucar a la policia i, els pares no van contar res del fantasma perquè fos
creïble, i, en canvi, van dir que algú s'estava colant a casa seva cada dia.
Els policies van posar una càmera, però passaven els dies i des de la càmera no es
veia res.
Van treure la càmera la i els pares van queixar-se a la policia del fet que escoltaven
sorolls a la nit, no obstant això van perdre credibilitat.
Els pares, amoïnats no sabien que fer, fins que en Joan va investigar pel seu propi
compte. Primer va recordar que havia de donar menjar al seu gos, per cert, molt
gran. Va veure la manteta blanca del Carles i va pensar:
Si vaig veure una cosa blanca, doncs... Ja està, era el gos!
Va despertar-se d'hora per comprovar-ho, i sí, era el gos.

Finalment, després de tot això la família estava alleujada, sobretot els pares,
després d'haver passat aquest ensurt de mort.


