
A la recerca del llibre màgic 

Hi havia una vegada una bruixa que custodiava un llibre màgic dins la seva cova... i aquí 

comença la nostra història. 

Hola el meu nom és Joanet i juntament amb els meus amics us contaré una història que ens va 

passar un dia. Hala, doncs, anem-hi. 

Era un dia d’hivern del mes de gener, fred i plujós. Els meus amics i jo decidirem que aquell dia 

aniríem a la recerca del llibre màgic que tenia la bruixa dins de la seva cova, anomenada la 

Cova dels set caps. Dit i fet, començàrem a caminar muntanya amunt esquivant tot tipus de 

dificultats. 

Una vegada dalt, i davant la boca de la cova ja sentíem les rialles de la bruixa, i el tremolor ja 

ens recorria tot el cos. Així i tot decidirem entrar-hi. Era una cova negra que es feia endins i 

endins, tota plena de passadissos i sales. Per no perdre’ns fèiem una marca a cada lloc per on 

passàvem. La bruixa de cada vegada se sentia més aprop i fort. Quan havíem caminat un bon 

tros, vàrem veure un llum a una sala davant nosaltres i, tot i que estàvem tremolant de por, hi 

varem entrar, i allà davant asseguda a la seva trona vàrem veure la bruixa que reia i reia. I a la 

seva vora tenia un llibre de color daurat que feia aquella llum que vèiem. Era el llibre màgic. Jo 

vaig avançar-me un passa endavant i dirigint-me a la bruixa li vaig dir que em donàs aquell 

llibre amb l’amenaça que si no ho feia l’hauríem de fermar i dur-la a la policia; la bruixa s’hi va 

negar, es va posar dreta i amb la seva vareta màgica ens va dir que no tornaríem a sortir 

d’aquella cova; nosaltres, que érem molt valents, vàrem envoltar-la i entre tots vàrem 

aconseguir fermar-la. I quan ja anàvem a agafar el llibre va sonar el despertador, tot havia 

estat un somni! Quin descans! 
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