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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!

LA KIRA
Bub! (el seu olfacte  
caní és imprescindible 
en les nostres 
aventures. Sap  
bordar en clau!)        

LA BANDA DE LA ZOÈ 
SÓN...

www.estrellapolar.cat

No hi ha res millor que tornar a classe  
després d’unes llargues vacances, oi?

Quan la Zoè i els seus amics arriben a l’escola, 
però, tot ha canviat força. Per començar,  

el dire, Mr. Plomí, ja no s’ocupa dels alumnes, 
sinó dels ratolins del laboratori... 

Que fort!

I això no és tot: la nova directora  
ha capgirat l’escola 

per culpa d’un secret que només la Banda 
serà capaç de descobrir.

Els ajudes en aquesta  
nova aventura?

Ratolins i carbasses

Viu una altra aventura 
de la Banda sense 

sortir de casa.

 10127945
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La tornada 
a l’escola!

Sí, ja sé que no paro de 
queixar-me dels deures, 
perquè no m’agraden. 
I també que Mr. Plomí 
no ens deixa sortir 
al pati quan 
s’enfada. 
I, per descomptat, 
puc viure sense els 
(fastigosos) macarrons 
del menú del menjador, 
però he de reconèixer una 
cosa: no hi ha res com 
el primer dia d’escola. 
De debò! 
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Tornar a veure els amics després de llargs 
mesos de vacances és el millor. Fins i tot els 
macarrons em semblen boníssims!

—ZOÈ ZOÈ ZOÈ ZOÈ ZOÈ ZOÈ ZOÈ 
ZOÈ ZOÈ!!

El meu germà Nic es posa tan nerviós com 
jo. El primer dia del curs no parava de ma-
rejar la Cloca i la Lloca, que no deixaven de 
cloquejar, cosa que feia que l’Espavilada, la 
ruqueta, bramés com una boja. Sabeu què 
és una olla de grills?:  CASA MEVA.

—ZOÈ, ZOÈ, AFANYA’T QUE ARRI-
BAREM TARD I VULL SER EL 
PRIMER!

Perquè en Nic sent l’estranya necessitat 
d’arribar sempre el primer a TOT. 

La mare va somriure. Ja ens tenia preparat 
el berenar dins d’unes bossetes de tela amb 
els nostres noms brodats… Que bufones! 
I com les bossetes també tenia la xerradeta 
ben preparada.
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—Nic: recorda que NO s’ha de llençar RES 
a terra; ni un paper de caramel. Si no 
trobeu una paperera, us el guardeu a la 
butxaca i el reciclem a casa, d’acord?

GENIAL! 
Això volia dir que la 
mare ens havia posat 
alguna sorpreseta en 
forma de, ehem, cara-
mels, dins de la bossa, 
juntament amb la 
fruita i els sandvitxos 
vegetals.

`
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—Que passeu un bon dia! —ens va 
acomiadar a la porta—. I torneu a casa 
de seguida que sortiu de l’escola; no us 
entretingueu!

Això últim anava adreçat directament a mi, 
és clar. 

La mare, però, no sabia que aquella tarda 
celebraríem la primera reunió de la Banda 
al galliner, després de les vacances. I tot just 
acabar les classes, l’Àlex, la Liseta, en Marc i 
jo tornaríem a casa, tot i que no per fer deu-
res. Teníem tot el curs per endavant, oi?

—A veure qui arriba abans! —va cri-
dar en Nic.

El meu germà va arrencar a córrer. Amb la 
motxilla gairebé buida, de seguida em va 
avançar. Avantatges de ser petit! Gairebé 
no cal portar llibres i pots córrer més… Uf!

Per això, en cinc minuts ja érem a la porta 
de l’escola. 

—Zoèèèèè!!! —em va cridar la Liseta. 
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Tot i que estrenava ulleres, la vaig reconèi-
xer de seguida. Amb aquell modelet NOMÉS 
podia ser la Liseta.
En Marc va venir corrents. 
 Estava molt moreno!
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—He estat a l’Àfrica, estudiant swahili. I ja el 
parlo correctament! Jambo! Jinsi ni wewe!

—Doncs jo m’estimo més el francès —va 
dir la Liseta—. Chic, glamour, bonjour!

—Hola, Zoè! —va exclamar l’Àlex, que va 
aparèixer de sobte. 

També semblava diferent: havia crescut 
durant l’estiu. I encara no s’havia tallat els 
cabells.

—Gairebé sembles una noia —va dir la Li-
seta rient, i la va abraçar.

—I tu GAIREBÉ sembles un espantaocells 
—va contraatacar l’Àlex, també rient.

Els meus amics potser havien crescut o can-
viat de pentinat, però eren els mateixos de 
sempre, d’això no hi havia cap dubte.

I la nostra vella escola! L’edifici continua-
va exactament igual i en el mateix lloc on 
l’havíem deixat a final de curs: una mola de 
maons foscos, amb amplis finestrals i un 
gran pati al voltant ple de nens i nenes que 
cridaven i jugaven.
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Aleshores va sonar el timbre de les nou. Era 
l’avís perquè entréssim a classe. La porta per 
on sempre saludava Mr. Plomí es va obrir. 

I era allà! Com el curs anterior, i l’anterior, 
i l’anterior; ell mai no canviava.

—Ara és quan el vell Plo fa el discurset de 
cada any —va assenyalar l’Àlex—. Ben-
vinguts, estimats nens i nenes, a aquest 
temple del coneixement i l’educació! —el 
va imitar rient.

Però en comptes de parlar, en Plo es va 
apartar i va donar pas a una dona altíssima 
i amb la cara molt seriosa. Semblava la ver-
sió femenina d’en Plo, però més jove!

Va apartar el nostre director educadament i 
va començar a parlar.

—Benvinguts, estimats nens i nenes, a 
aquest temple del coneixement i l’educa-
ció!

—Vaja! —va exclamar l’Àlex—. PLO DOS…
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—Després d’aquesta… cursilada que m’ha 
recomanat el vostre antic director per 
acomplir la tradició…

ANTIC?????

—…com deia… Comença 
una nova era que transfor-
marà aquesta escola 
caòtica en un centre 
disciplinat i eficient.

PERQUÈ ARA 
LA DIRECTORA 

SÓC JO!

Recordeu que havia 
dit que el primer dia 
de classe és fantàstic? 
Doncs oblideu-vos-en…

Què més 
podia passar?
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