
                     O gran segredo familiar 

 

Todo comezou o lúns a mañá cunha chamada a miña nai, eu como quería 

saber quen era fun correndo ata chegar onde ela e díxome, ” Fóra da qui que 

estou falando por teléfono ”. Entón marchei enoxada directa ao meu cuarto 

cuando de repente ocórreseme unha idea brillante para descubrir con que 

falaba, a primeira idea era que cando se fose a comprar esconderlle o móvil e 

miralo pero non saiu nada ben, a segunda idea era bastante boa, era que 

cando se fora a duchar collerlle o móvil e miralo. Porfín atopara!! Tan so estaba 

falando ca familia, non era de tanta importancia entón pasei de todo. O día 

seguinte chegoulle unha mensaxe a miña nai e como seguramente sería a 

familia pasei deso, pero non parabnan de mandar mensaxes entonces non 

pueden resistirme a mirar que pasaba no grupo da familia e… Buahh quedeime 

flipando do que había visto. A miña familia había  aforrado para construir unha 

mansión para eles solos e a todos os nenos e nenas non no lo querían contar!!, 

creo que este e o peor segredo da miña gran familia. Cando yo contei a todos 

os meus primos e primas dixeron que non se podían resistir a ir a esa mansión, 

pero claro se non no lo querían decir non poden ir a mansión. Despois 

expliqueilles que era solo para eles, que non no lo querián decire quedáronse 

súper súper tristes porque eles querían ir pero en fin non hai nada que facer. O 

diá seguinte a miña nai díxome que iá a sair un ratiño a calle, enton aproveitei o 

momento para crear un grupo de todos os primos e primas chamádo A 

MANSIÓN SEGREDA. Entonces os meus primos e primas comenzamos a falar 

da mansión segreda e xusto nese instante chegou a miña nai a casa e tiven 

que sair do grupo porque si a miña nai se entera de que o savemos madre mía. 

A miña nai veu  a miña habitación e dixome que tiñan unha sorpresa para todos 

e todas e cando a miña nai mo dixo peguei un salto enorme. A mansión era 

para nos!!! 

AINARA COUSO DA SILVA 

 


