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L’hotel del bosc encantat 
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L’Arnau, l’Helena, la Mariona i la Cristina viuen una 

aventura màgica a l’hotel del bosc encantat. 

Aconseguiran vèncer les seves pors? 

El rescat del pare de la Zoe 
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Hi havia una vegada 4 nens: l’Arnau, 

l’Helena, la Mariona i la Cristina. Un dia, 

van anar al bosc a jugar i van trobar un 

hotel perdut on hi havia una granja amb 

animals: conills, gallines, cavalls, porcs, 

ànecs, ocells i moooolts altres. Primer, 

van entrar a l’hotel i es van dirigir a la 

cuina perquè tenien gana i hi van trobar 

un cuiner que estava fent pastissos de 

xocolata i maduixa. Els nens, en sentir 

aquella bona olor no van poder resistir 

menjar-se’ls tots.  

Com que ja estan tips, van anar a jugar 

a la piscina i hi van ficar els peus. De cop 

i volta, mentre es trobaven a la piscina 

un trol els va ensumar i es va dirigir 

furiós cap a ells. En el mateix moment, 

hi havia un llop que passejava pel bosc 

buscant menjar i que també va ensumar 

els nens. Espantats del trol i del llop que 

se’ls volien cruspir, van tornar corrent a 

l’hotel, es van tancar en una habitació i 

van tirar les cortines per tal que el llop i 

el trol no els poguessin veure.  

L’habitació, amb les parets de color blau 

i unes cortines blanques, tenia un llit de 

matrimoni, unes lliteres i uns armaris 

plens de vestits d’una fada. A sobre el 

llit també hi van veure una armadura, 

una espasa i un escut. De cop i volta, 
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van sentir música i van descobrir una 

televisió dins de l’armari.  

Cansats de jugar i d’amagar-se del trol i 

el llop van quedar adormits als llits de 

l’habitació. Al cap d’una estona, la fada 

i el cavaller els van despertar. Els nens, 

molt espantats, els van explicar la seva 

experiència amb el trol i el llop. La fada 

i cavaller, com que eren molt bons i 

molt valents, van voler ajudar els nens a 

fer fora el llop i el trol. El cavaller, el més 

valent de tots, va sortir fora i va clavar 

l’espasa a la panxa del llop  que va caure 

mort. El trol, espantat per la força del 

cavaller va sortit corrent cap al bosc i 

se’n va tornar a la seva cova. Els nens, 

que no es van donar per vençuts, van 

córrer darrere del trol cap a la seva cova 

acompanyats per la fada i el cavaller. En 

arribar, la fada va fer un encanteri 

perquè el trol es tornés bo, però 

l’encanteri no va funcionar i encara era 

dolent. El trol, però, va fer veure que sí 

que havia funcionat i es va fer passar pel 

seu amic.  

Tots plegats, la fada, el cavaller, els nens 

i el trol, van tornar a l’hotel. Es van 

dirigir de nou cap a la cuina per sopar i 

es van menjar els espaguetis i les 

magdalenes que els havia preparat el 
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cuiner. Un cop tips, se’n van anar a 

dormir  cadascú a una habitació 

diferent. Els nens no estaven del tot 

segurs que l’encanteri de la fada hagués 

funcionat perquè la fada tenia la vareta 

espatllada, de manera que van decidir 

tancar amb clau el trol a la seva 

habitació, però no s’havien adonat que 

la finestra estava oberta, i mentre tots 

dormien es va escapar. Es va fer de dia, 

van anar a esmorzar croissants de 

xocolata i sucs de taronja per tal 

d’agafar forces per una nova aventura. 

Com que van veure que el trol no 

baixava a esmorzar, l’Arnau va decidir 

anar-lo a buscar. Mentre la Cristina, la 

Mariona i l’Helena estaven esmorzant, 

el trol les espiava.  

L’Arnau, va obrir la porta amb la clau i 

quan va veure que el trol no hi era va fer 

un crit molt fort per avisar les nenes, el 

cavaller i la fada. Els nens li van dir a la 

fada que tenia la vareta espatllada i que 

l’encanteri no havia funcionat. La fada 

els va dir que no patissin perquè 

aquesta vegada sí que funcionaria, i és 

que tenia una vareta nova de recanvi. El 

trol va sentir tot el que estaven dient i 

va córrer a buscar la vareta nova de la 

fada.  
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L’Arnau, com que havia corregut molt 

per anar a buscar el trol necessitava 

veure aigua, i a mig camí es va trobar el 

trol amb la vareta de recanvi de la fada. 

L’Arnau va cridar molt fort per avisar els 

seus companys, que van córrer cap a les 

escales per ajudar-lo. Entre tots van 

acorralar el trol i, com que el trol no 

sabia fer anar la vareta perquè no 

coneixia les paraules màgiques, l’Arnau 

va fer un salt molt gran i li va aconseguir 

prendre la vareta i la va donar a la fada, 

que va dir les paraules màgiques: Di-di-

divadi-dibum!  

De cop i volta, entre una polseguera de 

pols màgica, el trol es va fer tan petit 

que els nens se’l van poder posar a la 

butxaca. Com que el trol era molt petit, 

el van deixar al vaixell de joguina que 

estava lligat a l’escala de la piscina.  

Finalment, per celebrar la gran victòria, 

els nens, el cavaller i la fada es van 

banyar a la piscina, però lluny del trol.  

Mentre es banyaven, el cuiner va 

preparar un gran banquet i van posar 

música per ballar tots plegats.  

FI! 
 


