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El gat d’una famosa dissenyadora de moda ha 
desaparegut. On pot haver anat un animal tan fi sense 
prendre la seva llet especial? D’altra banda, el museu 
de Baskerville ha organitzat una mostra de vestits de 
cine. La Bessy està molt emocionada! Però quan unes 
joies de valor incalculable desapareixen, les sospites 

recauen sobre el pobre Tommy...
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1
La Beixamel Pat,
no l’atura ningú!

s agrada dormir fins tard? A mi,
no gaire. Em desperto sempre
amb ganes de fer mil coses, al
contrari que les meves germanes,
que s’estarien cap per avall ron-

cant tot el dia. Es perden, així, moments fantàs-
tics, com sentir els ocells cantar quan surt el sol.
Aquell matí, però, en comptes de les refilades dels
pardalets, em va despertar un soroll eixordador
que feia vibrar tots els vidres de la casa dels Sher-
lock. Em vaig abocar a la finestra per saber què era
i vaig veure un cotxe de carreres brogint cap al
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turó. Al volant hi havia una dona amb un fulard
voleiant i, al seu costat, un home elegant que duia
una mena de tortell a la falda, cobert amb una
funda de quadres com els d’un tauler d’escacs.

—Qui diries que són? —em va preguntar la
Sam apareixent darrere meu.

—No ho sé, semblen turistes —li vaig respon-
dre.

—Van cap a la mansió dels Baskerville. És a
dalt del turó. Que estrany. Allà fa anys que no hi
viu ningú —va observar la noieta.
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—Ja! Se sent flaire de misteri! —vaig excla-
mar exultant.

—I també se sent una mica de flaire de cremat
—va dir ella ensumant.

Vés a saber què deuria haver carbonitzat, el
senyor Sherlock!

Vam baixar a la cuina i vam trobar en Bob absort,
fullejant l’última edició del diari. Cada matí,
llegia les notícies de Baskerville a la recerca de
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qualsevol cas sense resoldre sobre el qual pogués
indagar. Però aquell dia, al diari, només hi havia
espai per a l’esdeveniment de l’any.

—El resplendent món de la moda desembarca
a Baskerville —va llegir amb enuig—. Sam, aquí
no hi ha ni tan sols l’ombra d’un misteri!

—En canvi, allà, hi ha dues torrades que s’es-
tan cremant —li va fer veure la seva filla.

—Òndia! Com s’apaga això? —va
esgaripar, debatent-se amb

la torradora.
La Sam va
donar una

ullada a l’article.
—La coneguda

residència dels Bas-
kerville es trans-

formarà en una
passarel·la, on,

d’aquí a pocs
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dies, es presentaran els vestits de nit de la nostra
conciutadana Vivienne Baskerville.

Vet aquí qui era la dona que conduïa el cotxe!
La famosa dissenyadora!

Tot i que la meva germana Bessy, que és molt i
molt dormilega, era al pis de dalt, tan bon punt
va sentir pronunciar aquell nom, va fer uns ulls
com unes taronges i va exclamar:

—Algú ha dit Vivienne Baskerville?!
La vaig sentir esmunyir-se d’una revolada per

l’escala i poc després ja la tenia al costat, més
desperta que un grill.

—La Vivienne és la meva dissenyadora prefe-
rida! —em va xiuxiuejar a l’orella—. Que no ho
entens?! Finalment podré veure els seus vestits
en directe!!!

En realitat, jo no entenia gaire bé què és el
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que fa tan divertida una desfilada de moda. Al
cap i a la fi, es tracta només de noies camallar-
gues caminant amunt i avall. Estava a punt d’ex-
pressar el meu punt de vista, però, com sempre,
la meva germana gran em va fer callar:

—Xssst! Deixa’m sentir com segueix l’article!
Així que em vaig resignar a escoltar la veu de

la Sam, que llegia:
—«Es tracta d’una vetllada exclusiva, a la qual

assistiran totes les estrelles del món de l’espectacle.
Sense una invitació serà impossible entrar-hi!».

—No per a la Beixamel Pat! —va jurar la Bes-
sy—. Anem a despertar la Baggy. Hem de fer un
vol d’inspecció a la mansió.

Dit i fet. Em va arrossegar per una ala fins a
l’habitació de la Sam..., però no vam marxar de
seguida.

—Primer he de decidir què em poso. No puc
presentar-me tota espellifada davant de la dissenya-
dora més famosa del món —va deixar anar la Bessy.
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—Però, Bessy... quan vas a inspeccionar, l’ob-
jectiu és que no et vegin... —li va fer veure la
Baggy, que tot just acabava d’obrir els ulls.

—No accepto consells sobre moda d’una que
no sap ni què és una pochette —va contestar la
Bessy, llançant verí.

—Al contrari: ho sé perfectament!
—Doncs, va, digue-m’ho!
—No.
Ja ho veieu, la Bessy i la

Baggy s’havien emboli-
cat en una picabaralla
de les seves. I haurien
continuat fins qui sap
quan. Hauria estat mi-
llor fer un voladeta per
estirar les ales i procu-
rar-se un mosquit per
esmorzar!
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