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Conta la llegenda que fa uns anys, a
una discoteca de Mallorca, es varen
trobar un home de camp i una dona
de ciutat. Tot va succeir així:
L'home era molt tímid i la dona molt
"decidida" i així va passar la màgia, es
varen enamorar.

CAPÍTOL 1 
LA TROBADA INESPERADA



Eren molt diferents, sobretot pels
costums que tenien. L'home, que es
deia Gustau, tenia una filla, na
Clara, a més a més vivia a un camp
de devora les torres de Portopí,
mentre que la dona, na Samara,
tenia un fill que es deia Diego i
vivien a Palma. 
Un dia, en Diego va espiar a la mare
i es va adonar que...                                 



...tenia una cita amb un senyor
estrany! I més tard es va adonar 
 que era la seva parella!! Poc
després, va veure que al seu costat
hi havia una nina que també els
espiava, na Clara. Es varen posar a
parlar sobre els seus pares. Al
principi estaven incòmodes i
insegurs, però es varen fer molt
amics...



Uns dies després, en Gustau li va
presentar na Clara a na Samara,
qui també va convidar a en Diego.
Els seus pares els van dir que
fessin una volta pel camp per a
què es coneguessin millor. 



Quan anaven caminant, na Clara i
en Diego, varen sentir un renou
molt fort com d'un tir, en Diego i na
Clara tenien molta por tornant a ca
seva. Es varen trobar un ou vermell
i el varen agafar per curiositat.
Quan varen tornar a ca seva, el
varen investigar un poc i el varen
guardar al galliner...
Què passarà?

CAPÍTOL 2
            L'OU MISTeriÓs           





  

En Diego i na Clara tenien la
curiositat infinita de saber que hi
havia a dins, s'imaginaven algunes
coses molt estranyes, exòtiques,
fantàstiques, imaginàries, fortes,
etc. La seva imaginació tenia mil
idees d'allò que els agradaria que
fos. Però el que més volien era que
fos especial, diferent de tots els
animals.

Un mes més tard...



Al dia següent, quan es varen
despertar, varen escoltar un
renou de fora, varen córrer i
quan varen arribar varen
veure el galliner destrossat i
l'ou estava obert.



Després d'una bona estona
obsevant l'ocorregut, varen posar-
se a investigar i a reconstruir el
galliner, però el que no esperaven
era que...   

CAPÍTOL 3
La investigació de l'ou 



...hi havia com un camí de foc molt
llarg que conduia a la ciutat. La

curiositat els va fer seguir el camí i
entrar a una gran construcció

coneguda com la Seu de Palma. Hi
havia algun tipus de màgia?



 
Varen anar corrent a refugiar-se
dins la Seu i varen veure que
estava destrossada, hi havia gent
cridant de por pertot, gent ferida i
fins i tot hi havia molts de zombis,
per tant, hi havia un gran caos.



Es varen amagar al racó menys
visible, però els zombis eren molt
llests i els varen trobar, de sobte va
sonar un renou com d'un ocell: el
varen veure i era el fènix! Varen
creure que era l'animal que havia
sortit de l'ou misteriós, els va agafar
i se'ls va endur a ca seva. 
Diuen que els fènixs consideren la
seva mare a la primera persona que
veuen!
 
Així que finalment 
va formar part 
d'una bonica 
família. 





 

La Seu es va començar a construir
l'any 1229 i va ser un encàrreg   de
Jaume I. Es va fer per agrair a la
Verge Maria haver sobrevingut el
difícil trajecte de tempesta. En Jaume
li va prometre que seria gegant i la
seva construcció va durar fins el
1346. A dins hi ha moltes tombes
que contenen els cossos més nobles
i relíquies molt valuoses. 

La Seu


