
El lavabo 

En David era un nen de 11 anys que tenia por a la foscor. Vivia amb 

els seus pares i el seu germà petit en una casa molt gran de 7 pisos 

perduda al mig del bosc de la ciutat de Wisconsin. La seva habitació 

estava al primer pis, al costat de les habitacions dels seus pares i del 

seu germà. Una nit es va despertar amb ganes d’anar al lavabo, però 

havia de pujar dos pisos per arribar, ja que estava en el tercer pis. 

Com que tenia por a la foscor, pujava les escales molt poc a poc. 

Quan va arribar al segon pis les escales de baix van desaparèixer. 

Les portes es van obrir, s’escoltaven crits i cops, apareixien persones 

sense rostre que caminaven lentament ... En David es va quedar en 

blanc, paralitzat,  sense saber què fer, va entrar en una habitació i les 

persones sense rostre el van enxampar. 

Es va tornar a despertar al seu llit i espantat va tornar a pujar, però 

un altre cop les escales van desaparèixer, seguien els crits i cops, i 

aquelles persones sense rostre el van tornar a enxampar, i un altre 

cop es va despertar en el seu llit. En David es va adonar que quan 

aquelles persones estranyes el tocaven, es tornava a despertar al seu 

llit.  Així que de nou va tornar a pujar, però va començar a pujar les 

escales el més ràpid possible i per fi va arribar fins el tercer pis sense 

que les persones sense rostre l’enxampessin. 

 

En aquell pis no hi havia ningú, tot estava en silenci.. i va entrar al 

lavabo. En sortir, quina va ser la seva sorpresa quan va veure que de 



nou hi havia les persones sense rostre, i de nou crits, molt soroll i el 

més estrany... el pis era invisible; sense portes, ni finestres, ni 

mobles....res. Tot era molt estrany. De sobte, va pensar, que  com 

que sempre que pujava un pis les escales desapareixien no tenia cap 

opció més que seguir pujant pisos. Com va poder, va esquivar a les 

persones sense rostre i quan per fi va trobar les escales per pujar el  

van tornar a enxampar. I de nou es va tornar a despertar al seu llit. 

Encara que tingués por va voler esbrinar què estava passant. 

Després d’una llarga estona intentant de tornar al tercer pis, ho va 

aconseguir. Com que no hi havia ningú i tot estava al seu lloc, en 

silenci, va seguir pujant escales... el quart pis, cinquè.. i al arribar a 

sisè... alguna cosa l’impedia entrar, era com una barrera invisible. Va 

mirar enrere, i com ja s’imaginava, les escales van desaparèixer. No 

sabia què fer, cridava als seus pares, però no li contestaven. Tot 

romania en silenci... De cop, una llum blanca apareixia al davant, li 

molestava molt, no podia veure res. De sobte, va sentir el riure del 

seu germà i va despertar en el seu llit. El seu germà l’estava 

il�luminant amb una llanterna i de seguida es va adonar que tot 

havia estat un somni. 

Tot i sabent que tot havia estat un somni, com que era un nen amb 

molta por, en David mai més va tornar anar al lavabo de nit tot sol. 

 

 


