
 
 
 
 
Hi havia una vegada en un poble un pobre pagès que necessitava refer 
la seva vida, tornar a començar de nou. 
Una nit va somiar que el que necessitava per ser feliç era un talismà 
màgic. 
Al dia següent es va aixecar d'hora i va sortir a buscar-lo, així que va 
muntar al seu cavall i va començar la seva aventura. 
Pel camí es va trobar amb una noia molt bonica, era rossa com l'or i 
d'ulls blaus com el cel. La noia es trobava a sobre d'una pedra a un 
costat del camí. Louisse , que era el nom de l' home, li va preguntar si 
necessitava ajuda però el que li succeïa era que ella no tenia cap destí, 
anava voltant pel món. La noia es deia Aurora i tenia una veu 
preciosa. Louisse li va explicar el motiu del seu viatge i l’Aurora li va 
demanar que si la podia acompanyar, en Louisse li va dir que sí, ell 
volia anar amb algú i més amb una noia tan maca i simpàtica. Quan ja 
portaven unes dues hores de camí es van trobar davant d'una 
muntanya molt gran, van observar que hi havia una porta de roca a un 
extrem de la muntanya. Es van fixar i hi havia escrit en relleu: 

Quin animal neix amb quatre potes, 
 creix amb dues, 

i mor amb tres? 
Tots dos va pensar que seria una endevinalla així que tots dos van 
començar a pensar la resposta però no la sabien, fins que l’Aurora va 
dir cridant i molt segura: -L 'home! 
De sobte la porta es va obrir deixant pas a tots dos. Quan ja portaven 
una bona estona de camí van veure el final del recorregut, una llum 
molt profunda va penetrar els ulls del Louisse i l’Aurora. Quan van 
arribar al final del túnel es van trobar davant d'una platja i que a uns 
vint metres d'allà hi havia una gran illa així que van deixar anar el 
cavall i van començar a nedar fins que van arribar a l'illa, era plena de 
palmeres i molta vegetació. Van asseure a sota d'una palmera perquè 
estaven molt cansats de nedar. Mig enterrat hi havia un mapa que 
indicat amb una creu assenyalava el lloc on era el talismà, no s 'ho van 
pensar dues vegades i va anar en busca del talismà. 
 
 



Quan van arribar al lloc on assenyalava la creu es va trobar davant 
d'una cova, així que va entrar per buscar-lo però van topar amb un 
mag que sense dir res va xiular dues vegades i va fer aparèixer un 
gran drac negre d’entre les roques. El drac treia foc per la boca i pel 
nas. I el drac no parava d'intentar fer mal a en Louisse, així que ell es 
va enfrontar contra el drac però en va sortir malferit; el drac d'un cop 
amb la cua el va encastar contra la paret de roca. L’Aurora se'l va 
emportar fora de la cova, on estigués sa i estalvi, i el va intentar 
despertar del cop tan fort que el drac li havia donat. A en Louisse li va 
costar despertar-se però de sentir la veu suau i dolça de l’Aurora es va 
despertar. L’Aurora li va donar una espasa que duia a la seva bossa 
perquè lluités contra el drac. El Louisse es va aixecar i d'un tall al coll 
va matar el drac, de sobte el talismà va sorgir d'entre la sang del drac. 
El Louisse i l'Aurora van tornar corrents fms a la casa d’en Louisse. 
Però allà es van trobar amb el mag que estava molt furiós perquè li 
havien robat el seu talismà. Però com que en Louisse tenia molts 
reflexos abans de què el mag l'ataqués ell li va donar un cop al seu 
bastó i el va trencar d'un cop a terra, el mag fent gestos de fúria 
desaparegué fent-se pols. 
El Louisse i l'Aurora van gaudir de la màgia del talismà tots dos 
junts ja que es van casar i van tenir dos fills. 
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