
En Maregot i el drac 

En el castell que es trobava al cim de l’illa Ventosa hi vivia un fillet de nom Maregot.  

El pare d’en Maregot era el pirata Tauró Ferotge i la mare l’Estrella Marina.  

En Maregot tenia un amic molt especial, el drac de la cova de la vora de la platja. Ells dos 

tenien un llibre màgic i, amb ell, corrien aventures arreu del món. 

Un matí, el drac i en Maregot obriren el seu llibre màgic per la pàgina 22 i en un tres i no res, el 

llibre els absorbí i començaren una nova aventura. De sobte, estaven dins una torre de 50.000 

pisos! Sols tenia una entrada i una sortida; havien d’aconseguir fugir-ne, però hi havia una 

trampa a cada pis i ells eren a dalt de tot. 

Totes les trampes pertanyien a la bruixa Calabruixa. Per poder començar a baixar haurien 

d’emprar els conjurs més bons del llibre màgic. Ja havien pogut esquivar les trampes de 49.997 

pisos, quan en el tercer pis es van trobar un fantasma molt poderós. Varen haver d’emprar un 

conjur nou que consistia en una descàrrega elèctrica molt potent, i una vegada electrocutat el 

fantasma, passaren al segon pis.  

Aquí es van trobar amb una força estranya en forma de remolí huracanat que els alçava del 

terra i els ofegava, i traient les darreres forces van llançar un altre conjur del llibre màgic i així 

va desaparèixer l’huracà i davallaren fins al primer pis.  

Eren a punt de sortir i ja no tenien gens d’energia quan va sortir la bruixa Calabruixa a tancar-

los el pas.  

No sabien què fer, estaven esgotats. Van cercar en el llibre màgic, però després de 49.999 

conjurs ja no tenien forces i la bruixa Calabruixa rient els va dir que no sortirien mai més 

d’aquell edifici; però el drac i en Maregot, que eren molt intel·ligents, van treure el mirall de la 

veritat on tots els que s’hi miren tornen a casa. 

Ara haurien d’anar a descansar. 

Demà, una altra pàgina s’obrirà! I una altra aventura es descobrirà! 
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