
El llibre màgic de l’àvia 

Fa molt de temps, en un poble molt petit de l’Índia, hi havia una nena que es deia Roser. La 

seva àvia tenia poders màgics i un llibre on hi guardava tots els secrets d’aquells poders tan 

misteriosos.  

L’àvia va tornar molt vella i es posà malalta. En aquell moment, l’àvia li explicà a la Roser que 

tots els poders i el llibre màgic serien seus i que hauria d’aprendre a emprar-los i a cuidar-los, 

ja que si algú se n’adonava de tot el que es podia arribar a fer amb el llibre, podrien estar en 

perill ella i la resta d’habitants de l’Índia. 

En els darrers dies de l’àvia li ensenyà tot el que havia de saber del llibre i dels poders, però el 

que elles no sabien és que la persona que cuidava l’àvia ho havia vist i ho havia sentit tot. 

Quan l’àvia es morí, la Roser s’encarregà que tot estigués sota control, però un dia quan va 

anar a dormir se n’adonà que algú es dirigia cap a la seva habitació i va sentir com unes veus 

que deien que anaven a cercar el llibre màgic per poder fer que tots els habitants de l’Índia 

fessin tot el que ells volguessin.  

La Roser va poder fugir amb el llibre abans que aquella gent entràs a la seva habitació. Se li va 

ocórrer una gran idea perquè el llibre estàs ben segur. 

A la vora d’on ella vivia, hi havia una petita illa a la qual la Roser es dirigí amb els seus poders i 

allà va crear un drac gran i poderós perquè visqués a l’illa i així poder amagar el llibre com si 

fos un tresor que el drac protegís.  

Una vegada acabat de fer tot això, tornà a casa seva i s’adormí a la seva habitació. A mitjanit, 

aquells homes tornaren i entraren a l’habitació de la Roser i cercaren el llibre màgic pertot, 

però com que no el trobaven, despertaren la Roser i li demanaren on era.  

La Roser els explicà que era a l’illa, però que no el trobarien. Aquells homes tan malvats es 

dirigiren a l’illa. El drac es posà furiós i els envestí amb una flamarada de foc que els cremà el 

cul, i hagueren de córrer tant de la por que agafaren, que no tornaren pus mai més a l’Índia i 

tots visqueren en pau i tranquil·litat per a sempre més. 
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