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Jaume, el fill del senyor Francesc, necessitava urgentment un trasplantament de 

cor, però no hi trobaven cap donant.  

Passats dos mesos, el senyor Francesc, ja desesperat, va decidir actuar pel seu 

compte. Va estar diversos dies triant qui poguera ser el salvador del seu fill, és a dir, la 

seva víctima. Sabia que si s'ho pensava molt, finalment no s'atreviria a fer-ho, així que va 

decidir actuar ràpidament.  

Va aprofitar un dijous al matí, quan Oriol, el fill del veí del cinqué, baixava les 

escales per anar-se'n a l'institut. Li va tapar la boca amb un drap, perquè no s'escoltaren 

els crits, i se'l va emportar al garatge, assegurant-se que no hi haguera ningú que el 

poguera veure. Allí li va pegar amb una barra de ferro al cap, produint-li una mort 

immediata. Finalment el va envoltar amb un llençol, el va carregar al cotxe, i el va deixar a 

la vora del riu de manera visible perquè el pogueren trobar ràpidament.  

L'endemà, un home ja major, el va trobar i va cridar a la policia. Aquesta ràpidament 

va contactar amb els pares del xic, ja que aquests havien anat a preguntar abans perquè 

no sabien on estava el seu fill d'ençà que havia eixit de casa el dia anterior.  

Es va confirmar que es tractava d'Oriol, i el cadàver va ser entregat a la família.  

El senyor Francesc i la seva esposa van anar-hi a donar les seves condolences. 

Van parlar sobre la situació que estaven passant, i els van oferir donar el cor del seu fill 

per poder salvar la vida de Jaume. Aquests van accedir. Una setmana després, el 

trasplantament havia sigut realitzat amb èxit.  

Tot pareixia anar bé, però va ser al cap de poc de recuperar-se Jaume, quan van 

trobar el cadàver del senyor Francesc. L'ànima d'Oriol estava ara en el cos de Jaume, i 

aquest va decidir venjar-se.  

Va ser una nit quan tots estaven dormint, el va asfixiar amb el coixí, fent-li morir 

lentament. 


