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- 10 pàgines Personatges per ordre d’aparició:

1- NARRADOR / A
2- BRUIXA LILA
3- BRUIXA BLAVA
4- DRÀCULA
5- VAMPIRESSA
6- FRANKESTEIN
7- ESQUELET
8- VAMPIRELA
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ESCENA 1
NARRADOR

: — Al Castell Maleït, en Dràcula entra a l’ala Sud que feia anys que
no visitava

DRÀCULA

: — Estimada germana, vull parlar amb tu!

NARRADOR

: — La Vampiressa, alertada per les seves Bruixes, surt a rebre’l molt
enfadada.

VAMPIRESSA : — Què fas en aquesta part del castell? Fora del meu territori!
DRÀCULA

: — Tranquil·la, vinc en so de pau.

VAMPIRESSA : — Tu? Impossible.
DRÀCULA

: — Tooot és possible. Saps qui ve cap aquí?

VAMPIRESSA : — La nostra germana Vampirela.
DRÀCULA

: — Caram, quin olfacte.

NARRADOR

: — La Bruixa Blava i la Bruixa Lila ho escolten tot, darrere la seva
mestressa.

BLAVA

: — El tenim més fi que tu, què et penses?

DRÀCULA

: — Deixem les nostres baralles. Et proposo una aliança.

LILA

: — (burleta) Ah si? Tanta por et fa la Vampirela?

DRÀCULA

: — Por? (a la Vampiressa) Les teves bruixotes em fan riure!

VAMPIRESSA : — Prou! Feu-lo fora d’aquí!
NARRADOR

: — Les dues Bruixes amenacen el Dràcula amb les seves
escombres màgiques, però ell les esquiva.

DRÀCULA

: — Tsh, tsh, tsh, tsh! Suposem que la nostra germaneta vulgui
recuperar la seva part del castell.

VAMPIRESSA : — Doncs li hauràs de tornar l’ala Nord, perquè l’ala Sud està
ocupada.
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BLAVA

: — Hi tenim el viver de rates pinyades.

LILA

: — I de gripaus verinosos.

DRÀCULA

: — Ho sento però a l’ala Nord tinc les gàbies dels meus homes llop.

VAMPIRESSA : — Doncs a mi què m’expliques! Va ser ella qui va marxar!
DRÀCULA

: — Et recordo que tu la vas fer fora.

LILA

: — (inquieta) Durant tots aquests anys haurà après noves tècniques
de màgia negra!

BLAVA

: — (espantada) Si s’atreveix a tornar és que ara ja té molts més
poders!

DRÀCULA

: — Exacte! La única manera d’acabar amb ella és unir les nostres
forces.

VAMPIRESSA : — Mmmmm... Per una vegada, potser tens raó.
DRÀCULA

: — Així què? Tracte fet?

VAMPIRESSA : — Tracte fet, germanet.
NARRADOR

: — Els dos germans es piquen les mans per segellar el seu acord.
Però així que en Dràcula surt, les Bruixes volten la Vampiressa.

LILA

: — No me’n fio ni un pèl.

BLAVA

: — Segur que és una trampa.

LILA

: — Vaig a vigilar-lo de la vora.

BLAVA

: — Doncs jo agafo l’escombra i vaig a espiar la Vampirela que
s’acosta.

VAMPIRESSA : — Molt bé. Sigueu silencioses com les serps.
(...)
Aquest text és un fragment. Si us interessa adquirir-lo sencer, sol·liciteu-lo a
adelaida.delaire@gmail.com
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