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CAPÍTOL 1

UN FINAL MOGUDET

Alguna vegada llegeixes la primera línia d’un llibre 
i el tanques DE COP? Jo més d’una i de dues, t’ho 

asseguro.

Espero que no ho hagis fet amb la meva història, 
però suposo que mai no ho sabré.
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En fi, hola, em dic Rafe Khatchadorian i si em conei
xes, ja saps que faig les coses una mica diferent que la
majoria de la gent. M’agrada trencar normes. No, més
ben dit, m’encanta trencar normes. Sobretot les que
són estúpides, com ara que a l’institut no es pugui par
lar pels passadissos o que no et deixin anar dues vega
des al lavabo en un dia sota cap circumstància.

Així que no sé si això ha passat mai en la història
dels llibres, però et donaré unes quantes opcions per a
possibles finals per a aquesta història. I ho faré ara
mateix, al principi del llibre.

Enguany he anat a una mena de campament d’estiu,
però abans que passessin les vuit setmanes que dura
va, les coses es van torçar un pèl (d’acord, es van torçar
de mala manera), i vaig acabar fent les maletes abans
d’hora. (De fet, me les van fer alguns dels monitors del
campament.)

I la meva sobtada marxa potser va tenir a veure al
guna cosa amb aquesta situació d’emergència:
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O potser el que va passar remet més a aquest des
afortunat esdeveniment:

4

060-114702-Pitjors CAMPAMENTS.indd 4 03/04/14 13:31



O potser la cosa va anar més aviat per aquí:

O potser tot plegat va tenir a veure amb aquesta
imatge, que no necessita paraules:
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Però el que puc dirte de totes totes és que sí que va
tenir a veure amb aquest petit desastre:
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Bé, doncs aquesta mena d’història rocambolesca té 
un final. I també una part del mig, és clar.

Però això és tot el que te’n penso dir ara per ara. De 
manera que si vols esbrinar tots els detalls escabrosos, 
hauràs de continuar llegint sota la teva responsabilitat.

Només afegiré que això és una història que va d’abu-
sananos, de bròquil, de coratge sorprenent i de covar-
dia encara més sorprenent, de litres i litres de vomita-
des, d’amics i d’enemics i del fet d’extraviar-se en un 
lloc anomenat turó de la Serp.

Et prometo que no t’avorriràs.
Si ja has llegit Els pitjors anys de la meva vida, sa-

bràs de què parlo. Bé, doncs aquest ha estat El pitjor 
estiu de la meva vida.

Però sorprenentment també ha estat el millor.
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