
EL LLIBRE MÀGIC 
 

Cert dia solejat, estava jugant al parc amb els meus amics passant-m’ho d’allò 
més bé. De sobte, va començar una forta tronada i va començar a ploure amb 
abundància. Les mares cridaven als seus fills: 

- Correguem, anem-nos-en a casa que ens banyarem! 
En un tres i no res el parc es va quedar buit. 
Una vegada estàvem a casa li vaig dir a la meua mare: 

- Mare, perquè no ens en anem a la biblioteca a llegir un conte? 
- Molt bona idea Derek! – digué la meua mare. 

Així que agafarem un paraigües cadascú i ens en anàrem cap a la biblioteca, 
Una vegada allí, hi havien tants llibres que no sabia quin elegir, hi havia de tot 
tipus, d’animalets, de bruixes , de fades ,etc... Cada llibre és un món, una 
aventura per descobrir. Entre tots aquests llibres hi havia un que va captar la 
meua atenció per complet.... em semblava que seria un llibre especial. 
Era un llibre amb les seues tapes daurades, molt brillant i el seu títol era el que 
més m’agradava ja que es deia “El llibre màgic”. 
Quant vaig obrir el llibre, em vaig quedar bocabadat al veure els dibuixos i les 
pàgines tant acolorides que tenia, estava impacient per començar a llegir-lo. 
Quina meravella...  
De seguida, el conte em va anodadar i no podia parar de llegir fins que els meus 
ullets van començar a tancar-se poc a poc. 
De sobte, vaig veure com eixia una papallona del llibre, era tan bonica i la meua 
habitació es va convertir en un gran bosc ple d’animalets, esquirols, pardalets, 
conillets i inclús un gran grups de  llops. Ens posarem a jugar i ens ho passarem 
d’allò més bé. 
Em contaven moltes histories, em feien riure molt, però em van dir que sols es 
podien quedar eixa nit amb mi, que hi havia molts xiquets que tenien que fer 
feliços també.  
Al veure els animalets que jo em posava trist, em digueren que no plorara que 
sempre estarien amb mi cuidant-me. 
Al moment vaig sentir com la meua mare em cridava per despertar-me per a anar 
a l’escola. El bosc de seguida va desaparèixer. 
Els ho vaig contar tot als meus pares i em digueren que tot havia sigut un somni! 
Però jo sabia que no era un somni ja que al eixir de la meua habitació, em vaig 
pegar la volta i vaig veure com estaven tots els animalets en el bosc diguent-me 
adéu. Jo vaig somriure i es tancà la porta. 
Conte contat, conte acabat! 
 
DEREK DONET. 



 


