
La Casa del Terror 
 
Bob, el guàrdia de seguretat, va desenfundar la seva arma, va 
respirar fondo i  va caminar a través del passadís tenebrós i 
ple de teranyines de plàstic, sang falsa i crits enregistrats. Era 
el pitjor malson d’en Bob, un assassí real dins de la Casa del 
Terror. 
 
Al menys una persona havia mort i darrere de qualsevol 
d’aquestes portes podia haver-hi una altra víctima, o pitjor 
encara, l’assassí a l’espera d’una altra víctima. 
 
Algú, en algun lloc va apagar el sistema de so i va encendre 
els llums d'emergència. Bob va intentar obrir la porta de 
l'esquerra. Tancada.  A continuació la porta de la dreta. 
Oberta.  La va obrir uns centímetres, fins que va colpejar 
alguna cosa, alguna cosa que gemegava. Bob va mirar cap 
avall i va veure més sang. Sang real.  
 
Una hora més tard la policia havia recollit les pistes més 
evidents. Un total de dos atacs i un sol assassinat. Jason 
Pierce, un empleat de 22 anys d'edat, havia estat assassinat 
amb una destral, definitivament no era d’atrezzo, sinó una 
arma real. Alícia Cohan havia tingut més sort. Ella també 
estava sagnant víctima d'un atac de destral. Però quan Bob la 
va trobar, gairebé inconscient darrere de la porta, encara 
estava viva.  
 
"Podria haver estat pitjor", va dir el sergent Greeley al seu 
capità. "Hi havia només uns pocs empleats a la casa 
embruixada.  No es va veure entrant a l’assassí dins de l’edifici 
o sortint-ne, però algú el va veure. Greeley va consultar el seu 
bloc de notes. "Alçada mitjana, vestit de fantasma i una 
màscara de goma que li cobria tot el cap. Hem trobat el vestit, 
la màscara i la destral no gaire lluny de la segona escena 
d'atac. El laboratori compararà les mostres de sang. La sang 
de Jason i la sang d'Alicia."  
 
L'atacant no és vist en entrar o sortir." El capità tenia una 
manera d'afinar en  l'essencial. "Això és estrany, donat el 
limitat accés a aquest tipus d'atracció."  
 
"Sí, senyor. Vaig a entrevistar la segona víctima, a continuació, 
parlaré amb els altres."  
 
Alícia es va asseure al seu llit d'hospital i va parlar amb esforç. 
... "Estàvem obrint. Jason, Millie i Todd s’estaven canviant els 
seus vestits El papa també  hi era, vaig encendre el sistema de 
so i els llums d’ambient,  estava revisant les sales d’ 
escombraries quan vaig escoltar crits d’en Todd -. Alguna cosa 
sobre un boig amb una destral. Uns segons més tard, aquesta 
cosa va girar la cantonada i vaig saber-ho immediatament.  

 
"No sé perquè vaig córrer fins a la sala de la 
masmorra. No hi ha altra sortida. Aquest maniàtic va 
obrir la porta i va començar a colpejar-me. Vaig 
caure a terra, i després em vaig haver de desmaiar. 
Suposo que va pensar que era morta , perquè el 
següent que sé, era que el guàrdia de seguretat 
m'estava despertant. Hi havia algú més ferit? " 
 
Alícia encara no havia estat informada de la mort 
del seu xicot.  
 
Todd Wilkins semblava més preocupat per Alícia 
que de la mort del seu millor amic. "Ella estarà bé", 
li va assegurar Greeley. "Només alguns talls i 
contusions. Vostè va veure l'atac a Jason?"  
 
"Una part", va dir en Todd. "M'estava canviant la 
meva disfressa de monstre quan vaig sentir alguna 
cosa. Vaig entrar a l'habitació del costat i allí estava 
Jason, lluitant contra aquest tipus vestit amb una de 
les nostres disfresses de fantasmes i una màscara 
de vell. L’assassí es balancejava amb la destral, i 
Jason estava tractant d’agafar-la. Vaig intentar 
saltar però a l’últim moment l’assassí el va agredir i 
després va sortir corrent pel passadís. vaig cridar 
avisant als altres, llavors vaig anar a ajudar a Jason. 
Estava sagnant molt . " 
 
Millie Miller, com els altres, tenia uns 20 anys: el 
cabell ros,  curt, un cos atlètic i una mica més alta 
que la mitjana. "Jo estava al vestidor de la planta 
baixa, canviant-me la disfressa de bruixa. Suposo 
que vaig sentir alguns crits, però vaig pensar que 
era la cinta. No em vaig adonar que alguna cosa 
anava malament fins que vaig pujar a dalt."  
 
El Sergent Greeley va assentir i llavors va canviar 
sobtadament de tema: "He sentit que Alicia i Jason 
estaven promesos."  
 
"Promesos? Què més voldria ella!". El riure de Millie 
li va morir a la gola. “No hauria de ser dolenta i dir 
això, però Jason i jo estàvem junts fa anys, des de 
l'escola. Les coses s'estaven posant una mica 
ràncies i massa serioses, tot al mateix temps. Jason 
va dir que hauríem de veure a altres persones per 
un temps, just per desintoxicar-nos l’un de l’altre. 
Això és tot,  Alícia era, un petit experiment. En 
Jason li va dir a l’Alícia. Ell havia de tornar amb mi.” 
 

Aquesta va ser la tercera història diferent que Greeley havia 
sentit. Segons Alícia, eren feliços, i Jason ja li havia proposat 
matrimoni. Segons Todd, Alícia plorava a la seva espatlla tot el 
temps. Estava farta de Jason i llesta per deixar-ho córrer.  I ara 
la variant de Millie del vell i familiar tema... Amor, gelosia,...  
 
El sergent es va trobar amb el pare d'Alícia Cohan a la Casa 
del Terror. Una curiosa multitud es va plantar rere les 
barricades de la policia davant de l'atracció del passeig 
marítim. "Gràcies a Déu Alícia està bé." Després es va posar a 
riure. "No puc saber si això serà bo per al negoci o dolent! 
 
"És vostè l’únic propietari?" Va preguntar Greeley.  
 
“L’Alícia i jo," va dir l'home de mitjana edat d'ulls tristos. "Alícia 
té una herència dels seus avis. Sóc el fiduciari fins que 
compleixi 30 anys o es casi. Un bon tros dels seus diners 
aniran a La Casa del Terror. És una bona inversió per a ella."  
 
"Ha vist o sentir alguna cosa aquest matí? Qualsevol cosa?"  
 
Cohan va negar amb el cap. "Bob i els nois hi eren quan vaig 
obrir les portes. Vaig tancar darrere d'ells, i després van pujar 
a l'oficina. Sovint fem broma sobre que un veritable assassí es 
deixi anar per la casa embruixada."  
 
"No estic sorprès."  
 
"Aquesta disfressa de fantasma ve d'un armari 
d'emmagatzematge. I la destral ..."  
 
"Va ser la destral contra incendis."  
 
Cohan va sospirar. “No sembla cosa d’un de fora, no?” 
 
El Sergent Greeley va estar-hi d'acord. Va ser un treball intern. 
I tenia una bona idea de qui de dins havia estat.



Personatges: 
 
Personatge Descripció 
Bob  El guàrdia de seguretat 
Alícia Cohan Filla de l’amo i víctima d’un 

atac 
Millie Miller Actriu. Suposada nòvia de la 

víctima 
Todd Wilkins Actor. Enamorat de l’Alícia 
Cohan  Pare de l’Alícia i amo del 

negoci 
  
 
Ja tens la solució? 
 
Envia la resposta (nom de l’assassí i el perquè del crim) 
per correu electrònic a la bústia b.mollet.cm@diba.cat 
amb el teu nom i cognoms, número del carnet de la 
Biblioteca i telèfon o omple la butlleta adjunta i desa-la a 
la bústia que trobaràs a l’escena del crim. També pots 
participar a través del formulari que trobaràs a  
 
Data límit: 5 de desembre 
Sorteig del lot de llibres:  
Dissabte 13 de desembre a les 12 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Can Mulà 
C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) 
08100 Mollet del Vallès 
Tel: 93 570 16 17 
e-mail: b.mollet.cm@diba.cat  
http://bibliotecacanmula.weebly.com  
 
Horari 
Matins: de dimarts a dissabte  
             de 10 a 14 h. 

 
Tardes: de dilluns a divendres 
              de 16 a 20.30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Del 5 de novembre al 5 de desembre 
   A partir dels 16 anys 

Descobreix l’assassí i 
entraràs en el sorteig d’un 

lot de llibres de gènere. 


