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Hi havia una vegada en una petita ciutat una noia que es deia Bengy a la que li agradava molt 
dibuixar i es passava hores i hores tancada a la seva habitació fent quadres. Era una noia 
normal i en el seu divuitè aniversari els seus pares li van regalar una petita caixa que contenia 
una sorpresa : una clau amb fils daurats i verds,  però el que ella no sabia és que amb això 
descobriria un gran secret familiar. El que menys s’imaginava Bengy era que en acabar el dia 
deixaria de ser normal.

Al llevar-se al matí Bangy es va adonar que no es trobava a la seva habitació sinó en una casa 
on hi havia un forat que donava al mar per on impossible que ella hagués pogut entrar. Només 
se li va acudir intentar anar-se’n nadant i quan s’anava a llennçar a l’aigua aquella clau que li 
havien donat va caure a l’aigua i es va convertir en una fada que va impedir a Bengy que es 
llancés a l’aigua.

La fada va sortir de l’aigua i va explicar a Bengy que això no era un somni ni res estrany, bé una 
mica estrany si que era ja que Bengy era la filla dels reis dels oceans que la van portar a la terra 
per protegir-la d ela seva tieta que es volia quedar amb el seu poder, cosa que no va 
aconseguir per això va enverinar als seus pares i es va apoderar del regne marí. Bengy sense 
entendre res estava morta de ràbia ja que tot el què havia viscut era mentida però a més per 
totes aquelles boniques i  meravelloses criatures que estaven sota el manament de la seva 
recent descoberta i dolenta tieta. En aquell moment Bengy només tenia dos opcions, tornar a 
casa sabent tot el què estaven patint al regne dels mars o ajudar i salvar a tots aquells éssers 
fent justícia, la decisió no va ser fàcil però va ser la correcte.

La fada va explicar a Bengy que necessitava un anell per enfrontar-se a la seva tieta. En arribar 
el moment tots la van ajudar i van tancar a la seva tieta en el Gard, una presó màgica 
convertint-se així en la princesa del mar però podent sortir a la superfície a continuar pintant i 
fent de pintora com  havia fet sempre... i  conte contat ja s’ha acabat.


