
En Marc i el llibre màgic 

Hi havia una vegada en Marc que vivia en un lloc. De dia, mentre hi havia claror, li agradava 

molt passejar i cercar coses pel bosc i quan es feia de nit li agradava molt llegir. I un dia quan 

va anar pel bosc va trobar un llibre molt curiós perquè no tenia ni títol ni cap dibuix. La coberta 

era blanca i amb moltes ganes de saber de què anava va endur-se’l a ca seva. Després de sopar 

va anar al seu estudi i va començar a llegir. La història li agradava molt i va llegir i llegir fins que 

va quedar dormit amb el llibre a les mans. Quan es va despertar, quin regiró! 

En Marc se’n va adonar que tenia una cua molt llarga, unes ales molt grosses i era de color 

vermell... S’havia convertit en un drac. Va veure que no era al seu estudi i no va veure cap 

joguet, però en terra, devora els seus peus, va veure el llibre que estava llegint i es va 

començar a imaginar el que havia passat. S’havia fet realitat la història que el vespre abans 

havia començat a llegir. En Marc pensa que el que ha de fer és acabar el llibre i potser així 

tornarà a casa. Però té molt poc temps per llegir; no pot estar tranquil, perquè ara és un drac i 

li passen moltes aventures. Vola i descobreix coses que no ha vist mai, menja herba i moltes 

fruites d’arbre. 

Un dia vénen uns homes que el volen matar i ell s’ha d’amagar dins la cova, però com que dins 

la cova hi ha molta fosca no pot continuar llegint i passa molts de dies amagat, fins que un dia 

decideix sortir. I pensa que la millor manera de resoldre tot aquest embolic es anar-se’n volant 

i seguir llegint mentre vola. Així aconseguirà acabar el llibre i desfer l’encanteri. 

Al matí, en Marc es torna a trobar a casa seva i veu que ja no té ales ni cua. Torna a ser un 

fillet, amb dues cames i dos braços. Però, que ha passat? On és el llibre? Ha desaparegut. A 

50.000 quilòmetres lluny del seu país una filleta passeja per un bosc. De sobte ensopega amb 

una pedra. Mira cap a terra i... no és una pedra, és un llibre. 
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