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Un día, o Doutor Manolo, víu un libro moi 
extraño na súa casa. De súpeto chegou un 
mago que parecía buscar algo. Cando o mago 
víu o libro intentou roubalo pero este matouno. 
Manolo colleu o libro e a variña e fíxose mago. 
Aquí comezan as marabillosas aventuras de 
Mago Manolo.

Manolo estaba viaxando nun país xeado e víu 
un volcán case en erupción. Colleu o seu libro e 
pronunciou un feitizo. O volcán parou 

enseguida e os esquimais déronlle as grazas.

Pasou un mes e  Manolo xa se aburría de ser mago, entón decidiu 
ser astronauta. Na súa primeira viaxe aterrizou no planeta 
Caracol. Estaba cheo de caracois, e entre eles,  había un anel e 
unha rapaza de ollos azuis e pelo moi moreno. Manolo sacouna do 
planeta Caracol e lavouna á Terra.

Decidiron casar e Manolo regaloulle o anel que encontrou en 
Caracol. Pero ese anel era máxico e transformouna en araña. 
Manolo non pensou dúas veces chamar ao pai: o Rei Víctor. El 
mandou a Manolo ir á casa da Bruxa Mónica para que destruíse o 
anel.

Cando chegou a súa casa, a bruxa atacouno e explicoulle que 
estaba furiosa porque non tiña corazón. Manolo foi buscar 
enseguida un corazón para a bruxa. De pronto decatouse de que o 
estába seguindo un enorme dragón verde. Tiña moito hipo, tanto 
que estoupou. Do seu interior saíu un corazón, o corazón da 
bruxa. Déronllo á bruxa e ela  transformou á rapaza.

E colorín colorado este conto está rematado.

Un conto casi sen fin

GLORIA. 5ºB SABELA. 5ºA

A Mariquiña

Fadas, Magos e Nadal

SARA. 1ºC

escuro. Colleuna e meteuna Mariquiña caeu do castiñeiro un sábado pola 
no seu peto para levala á mañá. Chovía a cántaros e non había ninguén 
casa.no souto, por iso ela sentíase moi soa. Despois 
Mariquiña entrou en calor e de varias horas decidiu camiñar porque 
empezou a sentirse mellor. empezaba a ter moito frío e a súa cáscara xa 
Cando Xiana chgou á casa estaba moi mollada. Tiña que buscar un 
sacou a Mariquiña e púxoa refuxio para pasar a noite. Andivo toda a 
enriba do seu escritorio e mañá ata que xa non poido máis. Como non 
esqueceuse dela. Chegou a atopaba a ninguén, rendiuse e botouse a 
noite e, cando se ía deitar, chorar.
colleu a castaña e empezou a pensar que De alí a un pouco viu a unha rapariga que 
podería facer con ela. Xa estaba! Faría unha falaba cos seus pais. Estaba a busca de 
boneca e a castaña serviríalle para facer a castañas para facer unha festa na súa casa. A 
cabeza . Mariquiña convertiuse desde aquela rapariga, que se chamaba Xiana ciu a 
noite na bineca preferida de Xiana.Mariquiña e quedou prendada dela, pois tiña 

unha cor diferente das outras. Era de cor 
marrón dourada e brilaba como se fose ouro 

Hai tempo existíu unha castaña que era moi boa pero moi mentireira. Por 
exemplo no colexio, cando facía algo mal dixía que outro lle abrigara, cando 
non quería xogar, berraba Que vai un humano famento!. Agora ninguén lle cre.
Nunca lle facemos caso. A min dame mágoa porque sei que é moi mentireira 
pero no fondo é moi boa.
Hoxe fun falar con ela e díxome que se aburre. Xa ninguén se rí polas cousas 
que fai na clase e ninguén quere xogar con ela. Teñen medo de que minta outra 
vez.
Entón tiven unha idea e púxena en práctica.
Disfraceime de humano. Entón ela dixo: Que ven o humano, correde!
Todas as castañas viran ao humano e... xa crían nela!
Ao seguinte día as castañas xogamos á pita cega.

NATALIA. 4ºB

A castaña mentireira


