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Els grans no s’haurien de fi car en els jocs dels 
nens sense demanar-los permís. Amb això 

no vull dir que grans i petits no hagin de jugar 
plegats, però si no es posen d’acord abans, 

sempre hi ha el risc que la cosa acabi 
com el rosari de l’aurora. Agafeu per exemple 

la Nit de les Malifetes. No sabeu què és? 
Així doncs, potser val més que us 

ho comenci a explicar des del principi...

L’AVENTURA CONTINUA AMB ELS 
PASSATEMPS DE BAT PAT

A JUGAR!
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Hola... sóc Bat Pat, 
el vostre amic ratpenat!

Sabeu a què em dedico?
Sóc escriptor i la meva especialitat  

són els llibres de por: aquells que parlen 
de bruixes, fantasmes, cementiris... 

ara bé, us he de confessar un secret: sóc 
una mica espantadís, però això no m’impedeix 
resoldre misteris i viure un munt d’aventures. 

Esteu a punt?
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Us presento els meus amics...

Rebecca
Edat: 8 anys
Característiques particulars: li 
encanten les aranyes, les serps,  
els ratolins, els gripaus...
El punt feble: quan està nerviosa  
és millor no molestar-la
Frase preferida: «Espavileu-vos, 
dropos!»

Leo
Edat: 9 anys
Característiques particulars: no 
tanca mai la boca
El punt feble: tot li fa por!
Frase preferida: «I si mengéssim 
alguna cosa?»

Martin
Edat: 10 anys
Característiques particulars: 
reflexiu i intel·lectual
El punt feble: cap (o això 
és el que diu ell...)
Frase preferida: «Un 
moment, estic  
rumiant...»
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Estimats «amics del calfred», 
Abans de començar a explicar-vos aquesta 

història, em deixeu que us digui una cosa? Els 
grans no s’haurien de fi car en els jocs dels nens 
sense demanar permís. No us sembla? Enten-
guem-nos, amb això no vull dir que grans i pe-
tits no hagin de jugar plegats (només faltaria!), 
però si no es posen d’acord abans, sempre hi ha 
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el risc que la cosa acabi com el rosari de l’au-
rora.

Agafeu per exemple la «Nit de les Malifetes». 
Jo, abans d’aquest any, no hi havia participat 
mai. I vosaltres? Com dieu? Que ni tan sols sa-
beu de què es tracta?

Així doncs, potser val més que us ho comenci 
a explicar des del principi...
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AMB RISC 
D’UN ATAC DE COR

ra el 30 d’octubre i a Fogville hi 
havia una boira tan espessa que 
es podia tallar amb ganivet (és 
una manera de parlar: no us de-
veu pas pensar que algú es menja 
la boira!). D’altra banda, el nom 

de la nostra estimada ciutat ja parla per si sol: 
«Fogville», en efecte, signifi ca literalment «ciu-
tat de la boira».

A mi em semblava que la millor manera de 
passar la tarda era estar penjat a les golfes fent 
una bona becaina amb roncs dels grossos men-

11
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tre somiava en cels estelats on volar lliure i 
feliç!

En canvi, els germans Silver trobaven que era 
molt més divertit despertar-me amb un sobre-
salt tot apareixent de sobte al pis de dalt picant 
tapadores i cassoles! Us pregunteu per què? Bé, 
jo també els ho vaig preguntar així que vaig 

aconseguir recuperar-me i fer que pa-
ressin de riure.

—Però que no saps quin dia és avui, 
Bat? —em va preguntar el Leo, amb 

llàgrimes als ulls de tant 
riure.

—El dels atacs 
de cor gratuïts 
als ratpenats?
—vaig respon-

dre empipat.
—És possible 

que no hagis sen-
tit a parlar mai de 

12
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la «Nit de les Malifetes»? —em va preguntar la 
Rebecca, una mica sorpresa.

—No, en absolut. I en qualsevol cas, la mali-
feta ja l’heu fet. Esteu contents?

—Ei, perdona’ns —es va excusar el Martin—, 
però només era per fer-te una demostració del 
que passarà aquesta nit a Fogville i en tots els 
pobles de la contrada.

—Què vols dir?
—Vull dir que després de sopar tots els nens 

podran voltar pels carrers fent xivarri d’aquesta 
manera i no deixar que ningú dormi!

—Que divertit, oi? —va riure el 
Leo—. He preparat una botzina 
d’aire comprimit que farà saltar 
pels aires! Vols sentir-la?

—No, gràcies. 
Però tot això, per 
què es fa? —vaig 
insistir, cada cop 
més estranyat.

13
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—Perquè és la nit abans de Tots Sants, o Ha-
lloween, i els esperits dels morts comencen a 
voltar per les cases per fer saber que estan a punt 
de tornar!

—Així doncs, nosaltres, és a dir, vosaltres 
—vaig concloure—, representeu els esperits dels 
difunts?

—Exacte! —va dir rient el Leo—. I amb la 
boira ningú no serà capaç de reconeixe’ns. Serà 
una canya!

—Té —va afegir la Rebecca mentre em dona-
va un cullerot i una tapadora—. Ja pots comen-
çar a entrenar-te!

El Leo em va mirar orgullós. Ara ja estava ofi -
cialment inscrit entre els participants.
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