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Col·lecció
La Banda de la Zoè:

nombre: Kim, Silvia
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Salvem el planeta, Zoè!

La Banda viatja a Mèxic! La Matilda ha cancel·lat
un concert contra el canvi climàtic i es comporta
d’una manera insòlita. I no és gens estrany, perquè,
a més, s’anuncia la visita d’extraterrestres!
La Zoè, en Marc, la Liseta, l’Àlex i la Kira han
d’esbrinar què està passant, amb l’ajuda
d’una nova amiga, la Martina, i sense caure
en la temptació de beure un misteriós batut
de xocolata que et deixa… KO!

Ajuda la Banda a descobrir què s’amaga
darrere d’aquest misteri!

LA BANDA DE
LA ZOÈ SÓN...
La Zoè
A part del pastís de
xocolata, el que més
li agrada és resoldre
misteris amb la Banda!

En Marc
Segons ell tot està en
els llibres, sempre hi
troba solucions!

L’Àlex
És una experta en tot
allò que s’endolla.
Visca la tecnologia!

La Liseta
L’entusiasma la
moda i té una bossa...
fabulosamant màgica!
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Tot feia pensar que seria
una tarda mooooolt
tranquil·la. Havíem decidit
trobar-nos al galliner per
berenar, he, he, per una
bona, superbona raó.

Era el meu
aniversari!
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Tot estava taaaan tranquil, que jo estava segura que aquell
ambient de calma només podia tenir una raó: una festa
sorpresa!
La Liseta s’havia ajagut per gaudir de les últimes notícies
de la revista XAFARDER, en Marc rellegia amb delit
Don Quixot de la Manxa, i jo, Les aventures de Tom Sawyer,
un dels meus llibres preferits. Vaig allargar la mà per
agafar una galeta de xocolata, i, en comptes d’una galeta
deliciosa…, vaig topar amb la mà de l’Àlex.
—Zoè! —va exclamar—. M’has

espantat!

—Com és això?
—Estava llegint… una cosa, i de sobte… Res.
Ui, ui, ui… quin misteri… L’Àlex no volia que sabés què estava llegint? Vaig aixecar la vista per mirar amb curiositat
el diari de l’Àlex.
—Però, QUÈ ESTÀS LLEGINT!!! —vaig exclamar.

RAMAT D’OVELLES VOLADORES
SOBREVOLA ELS ALPS!!!

sar per sobre
Un pastor afirma que les va veure pas
que el que
seu tot just després de la migdiada (i jura
taronja).
duia a la cantimplora només era suc de
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—Llegeixo les notícies! —va exclamar l’Àlex—. Això sí que
mola. Ovelles voladores!
—Ovelles voladores? —va preguntar la Liseta, encuriosida—. A veureeee?
En Marc va deixar el Quixot i se’ns va acostar per llegir el
diari de l’Àlex.

INCREÏBLE

PERÒ CERT

PERD UN MITJÓ
MENTRE ES FA
UN SELFIE AL CEL

RAM
VOLADO
T
D’OVELA
LES

SOBREV

OLA ELS
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Una ovella declara:

ALS NÚVOLS
S’HI ESTÀ LA
MAR DE BÉEEE!!

RES

ALPS

LA
TREU UN ZERO EN TOT I ENTRA A
UNIVERSITAT DE CÀRBARD!!!

millor universitat
Dim Yong Kii aconsegueix entrar a la
atures. Això sí
del món amb un zero en totes les assign
que és una PROESA!

—Això sí que és… IMPOSSIBLE! —va exclamar en Marc.
—Doncs llegeix la notícia següent —vaig dir—. Això sí
que és informació de la bona…

VIATJA A MART EN BICICLET
A I ATERRA
A LA PLAÇA DEL POBLE!!!

William T. MAHARA bat el rècord
de vol espacial. El seu
proper repte serà arribar a Satur
n i batre el rècord de
carrera en anells.
—HA, HA, HA —va riure en Marc—. Àlex, no et deus
creure res del que diu, oi?
—I per què no? —va respondre l’Àlex—. Tu estàs llegint
un llibre d’un paio que cavalca sobre un cavall vell i es
baralla amb uns molins... M’ho has explicat abans!
—Però ell es pensa que són gegants! —va exclamar en Marc—. I, a més, és una obra de ficció, la primera
obra literària moderna. Una obra d’ART amb majúscules!
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L’Àlex no semblava gaire convençuda.
—Entre ovelles voladores i molins amb braços no hi veig
tanta diferència, la veritat.
En Marc, a punt d’explotar, va arrencar el diari de les mans
de l’Àlex.
—Això NO és informació! —va exclamar, assenyalant-lo—.
Això és una bírria; vaja, que s’ho ha inventat algú, però
molt matusserament… MIRA! Llegeix tot el que expliquen després…

LA SUPERSTAR MATILDA CANCEL·LA EL
SEU CONCERT SALVEM EL PLANETA PER
REUNIR-SE AMB ELS EXTRATERRESTRES
A TULUM!

que
L’estrella ha dit al nostre diari: «Estic supercontenta
Serrell
els meus fans de la Via Làctia m’hagin elegit Miss
Internacional».
Quan vaig sentir el que llegia en Marc, em vaig quedar
de pedra. La Matilda i fans extraterrestres en la mateixa
frase era una cosa que no m’agradava gens ni mica.
La Liseta i l’Àlex em van mirar, sorpreses.
—Zoè! —van exclamar alhora—. Tu en sabies res?
—És la primera notícia que en tinc —vaig respondre. I era
veritat.
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Però, què volia dir tot allò?
—Això és una altra… XIMPLERIA!!! —va exclamar en Marc, fora de si—. No ens hem de creure res del
que publica —va dir mentre buscava el nom del diari—
…INCREÏBLE PERÒ CERT!...
—I tant! —va dir la Liseta.
—No, vull dir que el diari s’anomena així: INCREÏBLE
PERÒ CERT —va assenyalar en Marc.
Potser era increïble, però si hi havia la més mínima probabilitat que la Matilda es pogués veure embolicada amb
alguna cosa que tingués a veure amb extraterrestres, no
em semblava gaire tranquil·litzador. Per no parlar d’allò
de Miss Serrell Internacional. Quina bajanada! La Matilda no podia estar tan supercontenta amb aquell premi…
En Marc, l’Àlex i la Liseta em van mirar.
—Zoè, no deus estar preocupada, oi? —em va preguntar
la Liseta.

Extraterrestres
Serrells

Concerts
cancel.lats

Supercontenta...
I la Matilda encara NO m’havia trucat per felicitar-me pel
meu aniversari, i això que sempre era la primera. Per no
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parlar del fet que NINGÚ semblava estar preparant una
festa sorpresa.
No, no estava preocupada.
Estava MOLT i MOLT preocupada.
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El meu llibre preferit és

Don Quixot
de la Manxa
escrit per

Miguel de Cervantes

I els meus personatges
preferits són:

fa més de 400 anys!

Rocinante

el cavall de Don Quixot.
Os pur, com el seu amo!

Dulcinea

Sancho Panza

l’escuder que va sempre al
costat de Don Quixot i li dóna
suport en totes les bogeries.

la dama que Don Quixot
adora (i que en realitat
és una hostalera, no una
dama; però tant se val,
per a Don Quixot
és una dama).

El meu llibre preferit és

Les aventures de Tom Sawyer
escrit per

Mark Twain

fa més de 130 anys!

I els meus personatges favorits són:

Tom Sawyer

En
, un
nano entremaliat
i divertit que viu
moltes aventures
(com jo).

Huckleberry Finn

,
En
el seu millor amic.
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Becky

,
La
la nòvia d’en Tom.

Si el llegeixes, segur
que t’encantarà.

