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ESPECIAL CASTANYADA
HISTÒRIA A TREVISSO
Hi havia una vegada un poble encantat que
es deia Tresvisso, hi havia unes quantes famílies
que vivien en aquell poble.
A les dues de la matinada del dia 22 de
novembre del 1989 un nen que es deia Adrià es va
despertar i va sentir molts passos, va mirar per la
finestra i va veure aproximadament dos-cents
zombis. Va anar ràpidament a despertar els seus
pares i el seu avi, llavors van agafar unes armes i
van començar a avisar a tota la gent del poble però
no es despertaven. Després, l'Adrià i la seva família
van marxar amb cotxe i van atropellar tants zombis
com van poder tot anant a un altre poble.
Van trucar a l'exèrcit i llavors van enviar un
míssil al poble de Trevisso i el van salvar dels
zombis, però va quedar destruït i tampoc hi van
poder seguir vivint.
Joel, Nil i Miguel

UN ASSASINAT MOLT
ESTRANY
En una nit molt fosca i de lluna plena... els
pares del Marc el van deixar sol amb el seu gos. Ell
tenia 12 anys i va començar a veure la peli de Harry
Potter. Va parar la peli per anar al lavabo i, quan va
tornar, va posar la mà sota el sofà perquè el seu gos
el llepés i per així saber si encara hi era. Algú li
mullà la mà, i quan se la va mirar la tenia tota plena
de sang. S'aixecà del sofà per mirar per la finestra i
va trobar el seu gos. Llavors algú el va empènyer i
s'esclafà a terra, amb el seu gos.
Diuen que l'assassí encara està rondant per
les cases.
Emma, Violeta, Martina S, Maria S

UNA NIT A L'HOTEL
En una nit que plovia molt , a la carretera que
portava fins a París hi anaven tres cotxes. La
carretera s'estava començant a inundar. Per sort hi
havia un motel a prop, era de cinc estrelles. Tots els
conductors van entrar al motel ràpidament sense
pensar-s'ho dos cops. Per fi es van conèixer la Bella,
la Malena, el Sol, el Joaquín i la Carolina. Quan van
entrar no hi havia ningú al seu voltant, cadascú va
agafar una clau i van anar a la seva habitació. A
l'hora de sopar el Joaquin no es va presentar. Quan
van sortir a buscar-lo només van trobar el seu cap
enganxat el penjador del lavabo, el de les tovalloles,
i a la paret hi posava, escrit amb sang: «Vosaltres
sou els següents». Tothom s'estava cagant de por
però sabien que era un d'ells qui l'havia matat.
Van decidir anar tots a la mateixa habitació
però el Sol estava enfadat i tenia por, així que va
decidir anar-se'n al cotxe i tornar a casa seva, però
algú li va clavar un paraigües al coll, just a la gola.
La Carolina va morir amb un ganivet a l'estómac,
s'estava dessagnant i li sortia una crep amb xocolata
per la panxa. La Bella va dir:
- Ets tu la que els has matat a tots!!!!!!
- Si he sigut jo, però a tu no et mataré perquè
ets la meva amiga, corre!!!!!!!! abans que et mati.
M'han fet un encanteri i no em puc controlar, ho
sento.
L'endemà la Malena va veure a les noticies
que la Bella els havia matat a tots i que també ella
s'havia mort.
Maëva, Yuna i Mireia

LA NINA DE PORCELLANA
Hi havia una nena que es deia Marian. Quan
tenia cinc anys se li va morir la mare assassinada per
un boig que la va matar a la església a ganivetades.
Des d'aquell dia el seu pare i ella no es parlaven
perquè el pare estava tan trist que no sortia de la
habitació si no era per menjar. La Marian sempre
anava a veure la seva mare al cementiri. Un
d'aquests dies quan va arribar, va veure una nina de
porcellana al costat de la seva tomba. La nina li va
semblar bonica però trista i la Marian va dir:
– Sembles trista, vols venir amb mi?
En aquell moment ella no ho va veure però la
nina va moure al cap dient que sí.
Se la va emportar a casa. Quan va arribar va
trobar el seu pare mort a ganivetades. Li va fer pena
però tampoc es va enfonsar perquè mai havia estat
amb ell de veritat. Va mirar a la nina i li va dir:
– Ara et dius Betty i només som tu i jo soles,
aquí i ara.
Va arribar la nit i la nena se'n va anar a
dormir.
La nina va esperar que la nena
s'adormís, va agafar un ganivet i li va xiuxiuejar:
- Jo vaig endimoniar la gent perquè matessin
els teus pares- i després la va matar.
Des d'aquell dia aquella família vaga com a
fantasmes per aquella casa i la nina segueix
endimoniant famílies.

TERROR A L'ESCOLA
Hi havia una vegada una escola que es deia
Costa i Llobera.
Un dia van atropellar una mestra i tot el cole
va anar al seu enterrament.
Al l'enterrament, quan estaven a punt de
tancar el taüt, la morta es va aixecar i tota la escola
va dir:
-Uueee!!
- Vvviiiissscccaaaaa!!!
Pero quan van sentir:
-US MATARÉ A TOTS!!!- van callar de
cop.
Durant uns instants hi va haver silenci.
Després es van aixecar els morts de terra, tots
els mestres van marxar cagats de por, sort dels nens i
nenes que van decidir defensar-se dels monstres ,i
els nens i nenes van guanyar!!!
La mestra va tornar a la normalitat , els
monstres a les tombes i els nens a les seves cases.
Ot, Rita i Queralt

LA MANSIÓ ENCANTADA

Hi havia una vegada un nen que es deia
Marc que se li havia mort el pare i la mare per un
atac zombi. Des de llavors tenia por dels zombis i
Nadia, Àngela, Bruna
dels altres monstres de tot el món.
El nen vivia sol en la mansió dels seus pares
amb dos gats negres.
En aquell abandonat poble hi havia un pobre
vell. El nen el va anar a visitar i, quan va entrar, va
veure el senyor mort, tenia moltes marques de
zombi.
El nen es va espantar molt, va veure un
vampir que li xuclava la sang i un zombi que li
menjava el cervell al vell.
El nen va sortir ràpidament cap a la seva la
mansió. Les portes de la seva casa es movien soles,
semblava una casa encantada. Li va agafar molta
por i va marxar al bosc a viure tot sol en una
cabana que havia fet amb els seus amics. Al cap
d'uns dies van arribar els zombis al bosc i va haver
de seguir fugint. I fugint dels monstres va fer la
volta món.
Felipe, Lluís i Max A

