
Estimats «amics del calfred», 
sóc Bat Pat, el vostre amic ratpenat! 
Us explicaré una història que us farà 

posar la pell de gallina... 
Esteu a punt?

Alguna vegada heu sentit a parlar de les illes Òrcades? 
Amb aquest nom, els meus amics i jo estàvem 

convençuts que allà hi viurien orcs esgarrifosos, 
però vam topar amb una criatura encara 

més espantosa. Un esquelet gegant sense cap! 
Ales ajudeu-me!
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1
PARENTS 

SORPRENENTS

o sabíeu que una part de la famí-
lia Silver té arrels escoceses? 
No? Doncs jo tampoc, m’ho va 
explicar el senyor Silver, quan 
es va presentar un vespre par-
lant del seu germà gran, Scott 

Silver, un conco esquerp i solitari.
—M’agradaria anar-lo a visitar. D’ençà que es 

va traslladar a les illes Òrcades, no l’he vist més 
—va dir.

—El tiet Scotty viu en una illa? —va interro-
gar-lo la Rebecca.
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—Sí; fa tres anys es va atipar de la ciutat i va 
anar a viure a l’illa de Rolf, tal com l’anomena-
ven els víkings, o Rousay, que és com es diu avui.

—I què hi fa? Potser el víking? —va dir bro-
mejant el Leo.

—Ha obert un Bed&Breakfast per als turistes. 
Què us semblaria si l’anéssim a visitar uns quants 
dies?

—Per mi, encantada! —va respondre entu-
siasta la meva mestresseta.
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El Leo va ser més previngut:
—Només si m’assegureu que és un lloc tran-

quil, on es menja bé i no passa ab-so-lu-ta-ment 
res d’estrany!

—Com a molt et creuaràs amb un ramat 
d’ovelles o veuràs una foca ajaguda prenent el 
sol a la platja —el va tranquil·litzar el nostre en-
ciclopèdic Martin.

—Així, què us sembla? Ens hi animem? —va 
dir el senyor Silver amb un somriure.
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Tots van alçar la mà. Tots, menys un.
La Rebecca se’n va adonar:
—Ep, Bat meu, què t’agafa? No deus pensar 

pas que et deixarem sol aquí a casa, oi?
En realitat, si jo no havia alçat la pota és per-

què ja sabeu que no suporto els viatges amb avió, 
però quan van explicar que aniríem fins a Aber-
deen amb cotxe i que després agafaríem un ferri, 
vaig deixar anar un sospir d’alleujament. Per to-
tes les mosquetes mortes, és mil vegades millor 
surar per damunt de l’odiosa aigua que volar amb 
unes ales que no són les meves!

—Scott McSilver, prepara’t perquè venim! 
—va cridar el senyor Silver.

—McSilver? —va fer sorpresa la Rebecca—. 
Però que no sou germans?

—Sí, és clar, però McSilver és el cognom ori-
ginal de la família. No se sap quan se’l van can-
viar, però entre els parents encara el fem servir 
així.
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—Leo 
McSilver... 

Sona bé! —va 
dir en broma el Leo.
La senyora Silver va 

fer un toc d’atenció:
—Au, vinga, no perdem més temps! Aneu a la 

vostra habitació i prepareu-vos l’equipatge. Roba 
esportiva... però que abrigui. I no us descuideu la 
jaqueta impermeable: allí dalt plou sovint, i, so-
bretot, hi bufa un vent de mil dimonis!

El vent. El protagonista secret d’aquesta enè-
sima aventura. Ja em xiulaven les orelles!
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