
Jack i la brúixola màgica 

Això era i no era un país fantàstic molt llunyà anomenat Calipso. En aquest país vivien 

tranquil·lament els seus habitants gràcies a la fortuna que els deixaren els seus avantpassats 

pirates. Tot anava bé fins que un dia els va atacar un maleït pirata de nom Bill Puces Dolentes 

que s’endugué tots els seus tresors. Afortunadament, encara quedava en el poble un jove molt 

valent que somniava ser un bon pirata; Jack, es deia el nostre protagonista. De seguida es va 

oferir per anar a encalçar en Bill Puces Dolentes. Però en Jack era un jove de només 16 anys, 

de cabell ros, prim i amb somriure picaresc. L’home més gran de la petita illa li va oferir un 

objecte que li seria de gran ajuda per arribar a l’illa on s’amagava en Bill Puces Dolentes. En 

Jack va partir sense pensar-s’ho dues vegades, però els problemes no acabaven aquí. En el seu 

camí va haver de lluitar amb un pop gegant que se’l volia empassar i que li va fer mal al seu 

petit vaixell. Quan pensava que ho tenia tot perdut, la brúixola màgica va començar a fer 

voltes i el va transportar directament a l’illa d’en Bill Puces Dolentes. 

- Ha, ha –va riure el pirata quan el va veure arribar–, tu qui ets? –va afegir. 

- Sóc en Jack! I he vingut perquè ens tornis el que és del nostre poble –digué en Jack. 

- I com ho penses fer? 

- No penso lluitar –va dir en Jack– perquè sóc un home que resol els conflictes amb una 

endevinalla. 

- Molt bé –va dir el pirata. 

- Idò que és el que com més n’hi ha menys pesa? 

I, al mateix temps que en Bill Puces Dolentes pensava, en Jack va moure la brúixola i va fer un 

forat enorme en el qual va enfonsar el maleït i li va dir: 

- Aquí tens la resposta: a dins aquest forat! Ha, ha.  

En Jack va sortir campió de la baralla i mai més en Bill Puces Dolentes no els va tornar a 

molestar.  

I conte contat, conte acabat. 
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