
La bruixa Volaverda 

Hi havia una vegada un mirall màgic i una bruixa que nomia Volaverda. Vivia en una cova feta 

amb roques lluminoses. El mirall màgic li donava tot el que ella volia: joies, tresors plens de 

diners i li va donar una escombra.  

Com que a la cova no hi havia menjar, ni plats ni taules, el mirall li donà molt de menjar i 

també plats. A la bruixa, el que més li agradava, era la sopa de capgrossos. 

Volaverda tenia un mussol que l’ajudava a fer màgia. A les bruixes els agraden els noms que es 

llegeixen tant de l’endret com del revés i per això, el seu mussol nomia Otto. 

Otto, de dia, ensenyava a Volaverda a pescar peixos amb les mans i de nit a botar d’estrella en 

estrella. 

Un dia va venir la millor amiga de Volaverda, que nomia Ada. 

- Hola, hola! No ens havien vist fa anys! –va dir la bruixa Volaverda. 

- Jo  vaig estar a l’illa Marró! Hi havia molts d’animals però tots eren de color marró, fins i 

tot els arbres i els canaris! –va dir Ada. 

- Sí? Un dia m’hi duràs,  a aquesta illa? 

- Clar que sí, per què no? I quan vols que t’hi dugui? 

- Demà mateix –va respondre Volaverda. 

- D’acord! Demà hi anirem en avió!  

- No, no fa falta! Tinc un mirall màgic que si li dius la paraula màgica fa el que vols. 

Al dia següent, varen demanar al mirall que les dugués a l’illa Marró.  

A l’illa hi havia animals de color marró! Varen passar unes serps, però quasi no es veien perquè 

eren com els arbres de color marró.  

La bruixa Volaverda i la bruixa Ada eren invisibles perquè també hi passejava gent i si les veien 

es podrien espantar.  

De nit, varen cridar el mirall perquè tenien fam. Quan varen arribar a la cova varen menjar: 

carn, formatge, embotits i moltes coses més. Finalment, varen mirar les estrelles. 

La bruixa Ada va decidir quedar-se a la cova a viure. Volaverda li va ensenyar tots els tresors 

que li donava el seu mirall i li va regalar l’escombra màgica.  



Volaverda i Ada varen viure molt felices amb els tresors i el mirall. L’Otto va trobar un altre 

mussol i jugaven molt de nit. 
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