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Hi havia una vegada una princesa que vivia en un castell situat en un país molt i molt llunyà.
Un dia va sortir del castell perquè el seu gos s’havia escapat i s’havia perdut pel bosc que estava ple d’arbres, d’herbes i d’esquirols passant pels forats dels arbres.
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Mentre la princesa buscava el seu gos es va trobar una bruixa parada al mig del bosc que feia
cara d’estar molt enfadada. La bruixa vestia una camisa, una faldilla i un gorro de color negre. Aquella bruixa feia aquella cara d’enfadada, perquè la princesa amb els crits que feia per
trobar el seu gos l’havia despertat, era una bruixa que li agradava molt dormir.
La princesa al veure la bruixa amb aquella cara tan enfadada es va espantar tant que va començar a córrer sense saber on anava. La bruixa la va perseguir volant amb la seva escombra
que de tan vella, no corria gaire...
La bruixa la va perseguir volant amb la seva escombra que de tan vella, no corria gaire fins
que de sobte la princesa de tan cansada que estava es va aturar. En aquells moments la bruixa
va aprofitar per baixar a parlar amb ella i li va dir:
- Escolta princesa perquè m’has despertat, a mi que m’agrada tan dormir?
- OHHHH... ho sento bruixa no volia despertar-te però he perdut al meu gos i per això l’estava
cridant.
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- No et preocupis que jo t’ajudaré i juntes volant amb la meva escombra el trobarem.
- Moltes gràcies bruixa!!! I jo que em pensava que eres una bruixa dolenta.
I dit i fet, la bruixa i la princesa que s’havien fet amigues van pujar a l’escombra i van començar a volar pel mig del bosc buscant al gos fins que van escoltar un soroll que venia de
darrera d’un arbre. Es van apropar i van descobrir que hi havia un porc senglar.
Al veure el porc senglar la princesa i la bruixa s’espanten molt, pugen dalt de l’escombra i
fugen volant.
La bruixa convida a la princesa a anar a casa seva, allà descansen una mica i la bruixa li ensenya una bola màgica.
Li diu:
- Princeseta pensa en el teu estimat gos i apareixerà reflectit dins d’aquesta bola màgica.
En aquell moment veuen la imatge del gos dins la bola, aquest està al bosc escarbant la terra i
està buscant alguna cosa per menjar perquè té molta gana.
Un cop havent vist això la princesa i la bruixa tornen a pujar dalt de l’escombra i se’n van volant amb l’escombra fins al bosc en el mateix punt on l’han vist dins la bola màgica.
En un racó del bosc troben el gos fent un forat a la terra, en aquell moment veuen que hi ha
un objecte a dins. La princesa i la bruixa s’hi apropen i…
Oh! Sorpresa! És un tresor…
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El gos cau al forat del tresor, que és el cau d’uns conills. N’hi ha molts! I el gos se’ls menja a
tots.
La bruixa i la princesa agafen el gos tip de conills i se’n van amb l’escombra volant fins a casa
de la princesa, al castell.
La bruixa s’adorm al castell, en un llit que li deixa la princesa. i el gos i la princesa com que
també estan molt cansats se’n van a dormir.
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