La festa terrorífica
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La Núria i la Raquel organitzen una festa de
Halloween per celebrar també el seu aniversari.
Però durant la vetllada alguna cosa els espatlla els
plans.
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Avui és 31 d’octubre i la Raquel i la Núria fan 12 anys i
ho volen celebrar amb els seus amics, per això fan una
festa. Els seus pares han anat a sopar per deixar-los la
casa per fer la festa. La gent comença arribar cap a les
8 del vespre i fan un gran sopar.
Després del sopar posen música, tanquen els llums i
comença la discoteca. En un moment de la vetllada la
Raquel sent un soroll provinent del soterrani i va a
avisar la seva germana. Totes dues van a inspeccionar
qui o què fa el soroll.
La Raquel i la Núria, terroritzades, baixen les escales
ben a poc i poc. Obren la porta amb molt de compte.
Intenten obrir el llum, però s’adonen que no funciona.
Entren a la sala sense llum i de cop algú les agafa per
darrere, les emmordassa i se les emporta.
Mentrestant, els amics es comencen a preocupar
perquè fa molta estona que no veuen la Núria i la
Raquel. Paren la música i surten de casa, direcció al
bosc, per buscar-les. Caminen durant una estona i
enmig del bosc es troben una casa. La casa és força
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petita i de fusta. Té un aspecte molt deixat i
abandonat. De totes maneres decideixen trucar la
porta.
La porta s’obre a poc a poc i darrere hi apareix una
dona vella, vestida de negre i amb els cabells llargs,
grisos i despentinats. Els nens li pregunten si han vist
dues nenes, i ella els respon que no. Per tant, marxen
per continuar buscant-les enmig del bosc.
Amb aquestes, arriba un fantasma amb la Núria i la
Raquel, una a sota de cada braç. El fantasma entra a
la casa de la dona vella i li ordena que les tanqui dins
una gàbia que hi ha en una habitació. L’habitació està
plena de teranyines i de pols. Està envoltada de
prestatges plens de pots amb herbes, cervells i
animals dissecats. Un cop han pogut analitzar tot el
que les envolta s’adonen que en realitat aquesta dona
és una bruixa. La bruixa vol dos nens o nenes per
extreure’n una essència per fer una poció que l’ha de
fer tornar més jove i més malvada.
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Després d’haver empresonat les dues nenes, la bruixa
ordena al fantasma que vagi a buscar la resta dels
nens al mig del bosc i que els tanqui al soterrani.
Abans de marxar el fantasma agafa unes pólvores que
faran que els nens quedin hipnotitzats mentre els
estira amb una corda.
El fantasma, carregat amb tot el material, se’n va a
buscar els nens. Al cap d’una estona, els troba al
costat del rierol i els tira les pólvores, que fan que els
nens es quedin encantats i li és més fàcil lligar-los amb
una corda. Els condueix fins a la casa de la bruixa i els
tanca en una presó al soterrani, gira la clau i com que
és molt despistat se la deixa posada al pany.
La bruixa segueix preparant la poció i arriba el
moment que necessita l’essència de les dues nenes,
per tant, crida el fantasma perquè l’ajudi. El fantasma
deixa els nens sols a la presó i marxa.
Un cop tots els nens tornen en sí, poden sortir de la
presó gràcies a les claus que el fantasma s’ha oblidat
dins el pany. Mentre estan fugint senten els crits de

les seves amigues perquè la bruixa els ha tret la
mordassa. Llavors decideixen fer un pla per rescatarles.
L’Arnau, que és molt valent, agafa un pal i pica a la
paret per fer soroll i evitar que la bruixa i el fantasma
continuïn amb el seu malvat pla i el persegueixin a ell.
Mentrestant, els altres nens entren a la sala de
pocions i rescaten la Núria i la Raquel.
Quan ja van per sortir, troben una llanterna feta
malbé, però la Raquel, que és molt traçuda, l’arregla.
Sobre el prestatge també hi troben una poció
antifantasmes.
Ja preparats per fugir, de sobte els apareix la bruixa a
la porta de la sala de pocions que els barra el pas. La
Núria, que és molt observadora i llesta, s’ha adonat
que la bruixa no té llum enlloc de la casa, i ha deduït
que hi és sensible. Per tant, diu a la Raquel que
l’enlluerni. La Raquel ho fa durant una bona estona
fins que la bruixa es queda cega.
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Després segueixen fugint per ajudar l’Arnau. Quan
veuen el fantasma a punt d’atrapar-lo li tiren la poció
antifantasmes que havien trobat, i desapareix.
Ja fora de perill, els nens marxen corrents fins a casa
de la Raquel i la Núria i tanquen bé la porta. Intenten
seguir la festa tal com estava planejat per oblidar-se
de tot el que han viscut. Al cap de cinc minuts senten
el soroll de la porta que s’obre i s’espanten. Però
llavors, per sort, veuen que són els pares de la Núria i
la Raquel.
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