CATEGORIA A
Guanyador
-La casa abandonada (Martí Bachero Ros. P4 I.E. Mestre Andreu)
Finalistes:
-La bruixa i el gat (Luana Crivillé. P5 I.E. Mestre Andreu)
-El monstre i el dimoni que són amics (Aniol Poch. P5 I.E. Mestre Andreu)
-El lladre de la nit (Jordi Suriñach. P5 I.E. Mestre Andreu)

CATEGORIA B
Guanyador
-El castells dels ulls (Alexia Adam Rodríguez. 1r primària I.E. Mestre Andreu)
Finalistes:
-Monstreeees (Iago Carpintero. 1r primària Escola Vedruna Ripoll)
-El fantasma i el seu armari (Arlet Tallant Ayala. 3r Primària I.E. Mestre Andreu)

CATEGORIA C
Guanyador
-Les portes del terror (Adriana Adam Rodríguez. 3r primària I.E. Mestre Andreu)
Finalistes:
-Més d’una gota de sang (Bruna Alguacil Blanch. 4t primària I.E. Mestre Andreu)
CATEGORIA ESO
Guanyador
-James (Biel Fabregó Roqué. 3r ESO I.E. Mestre Andreu)

MENCIÓ ESPECIAL AL TÍTOL MÉS TERRORÍFIC:
-A la nit venen els monstres (Jan Oller. P5 I.E. Mestre Andreu)

JAMES
Es va aixecar del banc de pedra xop de dalt a baix, va fer una ullada per veure si
podia identificar la zona en la que es trobava. Va veure entre la bruma nocturna una
serie d'edificis abandonats, quasi en ruïnes. Es trobava en un camí de carro
il·luminat per la trista i solitaria llum de la lluna, no hi havia senyals de vida. Un
ambient tenebrós l’envoltava, similar a una pel·lícula de terror quan de sobte hi va
caure; no sabia què feia allà, no sabia el seu nom ni a on vivia, no recordava res del
seu passat.
Curiosament no sentia cap tipus de terror tot i trobar-se en una situació tan crítica,
en comptes de marxar corrents cridant pel pànic o quedar-se immòbil garratibat per
la por va optar per avançar en línia recta. Avançava tranquilament sense cap
pressa, bé avançava relativament, ja que l’ambient horripilant era sempre el mateix:
un camí de grava infinit i una casa rere l’altre en ruïnes com si el poble fos
embruixat. La boira no li deixava veure més enllà dels seus peus. Sense perdre
l’esperança va continuar caminant sense rumb, sense noció del temps fins que allà
al fons va veure una llum.
Era una llum tenue mig morta, va acostar-se corrents, però abans d’arribar-hi es va
trobar una infraestructura diferent a les que havia vist fins ara, era un cementiri.
Sense saber com ni perquè de cop es va trobar a l’interior del cementiri, era com si
una força magnètica invisible l'hagués atret fins a l’interior de la sinistre zona.
Per estrany que sembli les làpides no semblaven que acabessin mai, era un mar
infinit de làpides, es va adonar que no podia llegir el nom de tots els difunts, però si
que va llegir el nom de la última làpida deia “James Rupirk”, nom que no va
reconèixer.
Sense trobar res més es va rendir amb la idea de trobar pistes a aquell cementiri i
es va dirigir cap a la misteriosa llum. En arribar al davant va veure que es tractava
d’una taberna, va entrar a l’interior decidit a descobrir què li estava passant i
sobretot qui era.

L’interior de la taberna era cendrós.Hi havia una persona a part d’un cambrer
desafortunat L’home sentat a una taula al fons de la taberna es va girar cap a ell, de
cop en veure'l es va aixecar i va sortir corrents per la porta sense deixar a temps de
reacció, però abans de sortir per la porta va poder veure que l’home tenia una placa
d’identificació, que deia “James Rupirk”. En recordar que era el nom que havia llegit
feia uns moments a la làpida del cementiri se l’hi va glaçar la sang, buscant una
resposta per el que acabava de passar, va anar a parlar amb el cambrer.
— Hola, em podries dir que acaba de passar?? qui era aquell home i on ens
trobem?
No va respondre a aquelles preguntes ni cap altre que li va fer, es trobava immòbil
com un maniquí, en tocar-lo va veure com queia a terra, però no només això sinó
que es va adonar que realment no era una persona, era un ninot recobert per la pell
d’una persona. En passar a l’altre banda de la barra i obrir una nevera del xalet va
veure que contenia òrgans, cors, gots plens de sang… De persones diverses, també
va veure que la pell del cambrer tenia un nom escrit amb retolador al front “Joel”
deia, però davant d’aquella imatge tant terrorifica en comptes d’espantar-se com
hauria fet qualsevol persona quarent va somriure, havia recordat qui era.
En James estava assentat en una taberna, s’acabava de despertar, va veure que hi
havia un cambrer — Hola — li va dir amb un somriure, el cambrer no va contestar,
va pensar que era mal educat i prou, però en estar a punt de demanar va veure com
entrava una persona, no es podia creure la imatge que estaven veient els seus ulls,
era un home que estava xop de sang de dalt a baix, abans que pogués dir res va
marxar corrents, no va córrer ni tres minuts quan es va adonar que estava davant de
la taberna que havia deixat enrere feia uns minuts, l’últim que va veure va ser com
l’home misteriós s'abalançava sobre seu amb un ganivet.
Amb les mans plenes de sang acabava de matar James, va obrir-lo en canal tot rient
i va llençar tots els seus òrgans a la tomba que havia preparat feia dies va agafar la
seva pell i la va canviar per la que tenia el ninot de palla, va preparar una nova
làpida amb un nom nou i se'n va anar a dormir.
En James, un reconegut psiquiatre de fama mundial va entrar al psiquiàtric per
continuar estudiant l’estrany cas del pacient 673, que ja l’esperava amb un somriure
a la boca.

