Bruixa
Hi havia una vegada a les 7 del matí una noia que es deia Ayda que tenia
un examen d’anglès molt difícil.
Ja era hora d’entrar a l’escola perquè el timbre va sonar i l’Ayda va entrar
a l’aula d’anglès. Estava molt nerviosa i encara quedaven quatre minuts i,
quan van passar, la mestra va dir:
- Comença l’examen.
Havia de contar fins a vuit en anglès (one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine and ten), fer una resta (100 – 12=88) i dir tres colors (pink, blue
and red). Quan la mestra va dir que ja havien acabat era l’hora de marxar
a casa i es van anar i no hi havia ningú.
-Hola- Què és aquella llum blava? Ve de l’habitació de la meva mare.
Wow! La meva mare és una sirena!
La mare va dir:
- Sí, sóc una sirena i el teu pare és un follet i tu ets una nimfa del mar.
Però per ser una nimfa del mar has d’anar a Fairy Oak-.
- Vull anar – va dir la nena
La mare li va deixar anar. Només has de dir “Gingarium Lebiosa” però
espera, hi ha una bruixa molt vella que es diu Anaconda. Cada Halloween,
es menja una fada perquè com les fades són felices, ella es pensa que si se
les menja ella també ho serà.
Faltaven 14 dies per Halloween, la nena va dir: “Gingarium Lebiosa” i va
aparèixer un forat i ella va entrar.
UAAAAAAAAAAUH!!!! PAF!!! La nena va caure. El món on va aparèixer era
molt bonic però s’estava fent de nit i es va quedar a dormir. Al dia
següent, l’Ayda volia derrotar a la bruixa. Mentre s’estava preparant, la
bruixa es va fer petita i va passar pel seu costat i sense voler la nena la va
trepitjar.
Fi.

