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DESPERTA’T,
DESPERTA’T, DESPERTA’T!
Aquell matí, quan Pam va obrir els ULLS , va
tenir una sensació estranya. En va tenir prou
de donar un cop d’ull al despertador per adonar-se del motiu: era
Ja feia
estona que les seves amigues i ella haurien
d’haver estat a punt per anar a classe!
—Cocó! DE SP ERTA'T —va cridar a Colette, la noia amb qui compartia habitació a la
Universitat de Ratford.
—París... croissant... Torre Eiffel... —va murmurar la seva amiga, que encara era al regne
dels somnis.

!

—Au, va, lleva’t! —va exclamar Pam, sacsejant-li un braç.

9

T2_10139458 Misteri a Hollywood 009-176.indd 9

29/3/16 15:43

D ESPERTA ’ T ,

DESPERTA ’ T , DESPERTA ’ T !

A

—Cinc minuts més... —va rondinar Colette.
—No tenim cinc minuts més! És supertard!
Finalment, Colette es va desvetllar:
—Però quina hora és...?
Ja són les
nou?!
Colette es va aixecar d’un bot i va començar a
fer-ho tot alhora: pentinar-se, vestir-se i preparar la BOsSA.
N
FA

M
YE

-NO

S!
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D ESPERTA ’ T ,

DESPERTA ’ T , DESPERTA ’ T !

—Però què ha passat? Com és
que les altres no ens han despertat? —es va QUEIXAR, esbufegant.
—Potser tampoc han sentit el
despertador —va contestar Pam.
La nit abans, les Tea Sisters havien anat a l’última sessió de
per veure Amor a
Versalles, el darrer èxit del fascinant actor
.
Colette i Pam ja estaven gairebé a punt quan
van trucar a la seva porta:
—Noooieees! És tardíssim! afanyeeeu-vooos!
Eren Paulina i Nicky, despentinades i panteixant. Darrere seu, Violet, morta de son, no
parava de badallar:
—Uààà... Anem passant?
Les Tea Sisters van baixar les escales i ja estaven a punt d’embocar el passadís que menava
a la seva AULA, quan Pam es va parar en sec.

cinema

11
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D ESPERTA ’ T ,

DESPERTA ’ T , DESPERTA ’ T !

—Ei, MIREU! —va exclamar, acostant-se al tauler d’anuncis, on hi havia penjada la fotografia d’una noia
amb un SOMRIURE irresistible.
—No t’encantis, Pam, que ara no és
el moment de mirar els alumnes
nous! —la va recriminar Violet.
La noia VA NEGAR amb el cap:
—No és una alumna nova: és... Jenna!
En veure les mirades confoses de les seves
companyes, els va aclarir:
—És una amiga meva de Nova York! Ara viu
a Los Angeles i no entenc què hi fa aquí, la
seva fotografia...
—Mira, Pam, al costat hi ha una nota del rector —va dir Nicky.

Qui conegui aquesta noia
que vingui al meu despatx
immediatament.
El rector

Octavi Enciclopèdic de Ratis
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D ESPERTA ’ T ,

DESPERTA ’ T , DESPERTA ’ T !

—Anem-hi de seguida! —va proposar Pam.
—Però... i la classe? —va protestar
Violet arrufant les celles.
Colette va mirar el rellotge:
—Encara falten deu minuts, tenim temps!
I, a més —va afegir agafant de bracet la seva
amiga—, si el rector diu «immediatament...»
—...ja podem arrencar a córrer! —va concloure Violet, amb un gran somriure.

13
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UN DESTINATARI...
INESPERAT!
Quan les noies, després de trucar a la porta,
van entrar tímidament al despatx del rector, es van trobar amb una escena insòlita: el
rector De Ratis, sempre
NS TEMPS!
NS BO
tan IMPECABLE i seQUI
,
I
A
riós, duia unes genolleres
damunt dels pantalons i
provava de posar-se un
casc groc al cap.
—Hola, noies, passeu, passeu! —va exclamar eufòric, mentre deixava el casc
i les genolleres damunt de
l’
.

escriptori
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UN

DESTINATARI ... INESPERAT !

»Això no és meu, però em fa pensar en quan
era jove! —va dir, tot rialler. I va afegir:—
Heu vingut per Jenna? Qui de vosaltres la coneix?
—DONCS ... JO ... —va
dir tímidament Pam, fent un pas
endavant.
—Llavors, això és teu! —va afirmar el rector, assenyalant un voluminós paquet obert d’on sobresortien uns patins de color vermell.
—No ho entenc... —va fer la noia, sorpresa.
El rector va fer una rialleta:
—Jo tampoc, al començament. Aquest matí,
Porfiri, el carter de Ratford, m’ha lliurat aquest
paquet. Em pensava que eren uns llibres que havia encarregat, però quan
l’he obert m’he adonat que es tractava d’un
error! A dins, a més del casc, les genolleres
i els patins, hi he trobat la
que
he penjat al tauler d’anuncis i també una nota.

fotografia

15
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UN

DESTINATARI ... INESPERAT !

El rector va furgar dins del paquet i va allargar a Pam la nota , que ella va llegir en
veu alta:
miga,
Estimada supera
Penso
no ens veiem???
e
qu
fa
ps
m
te
Quant de
tardes que
obo a faltar les
sempre en tu i tr
muntant
tar la xerrada,
pe
nt
fe
em
àv
ss
pa
bre patins!
s nostres duels so
el
…
bé
m
ta
i
os
númer
terrant:
ut una idea espa
ng
ti
he
e
qu
xò
ai
I és per
s vacances?
a veure'm per le
per què no véns
arà:
l que t'entusiasm
ga
re
un
io
nv
t'e
Per convence't,
molts
inca! Aquí tenim
tr
de
us
no
ns
ti
uns pa
stes per patinar!
quilòmetres de pi

iga, Jenna
T'espero!!!
m
a
r
e
p
u
s
a
La tev

s amb les
que vindrà
O
T
P
M
O
C
ent, ja
neixe-les!
PS. Evidentm
ganes de co
e
d
o
r
o
m
amigues: em
teves super

Després d’un moment d’estupor, a Pam van
brillar-li els ULLS :
—Ja sabeu què penso, oi, germanes?

16
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UN

DESTINATARI ... INESPERAT !

Colette va assentir:
—Que aviat volarem cap a Califòrnia!
—Visca! —van exclamar les amigues, molt
contentes.
—EHEM... —va estossegar De Ratis, per cridar-los l’atenció—. Me n’alegro molt per vosaltres, però ara val més que voleu... cap a l’AULA: les classes estan a punt de començar!
Les noies es van acomiadar del rector i se’n
van anar corrents cap a la classe, però el seu
ja era molt lluny, a les platges llarguíssimes i...

PENSAMENT

l
o
d
s
e
l
e
r
ò
n
f
i
i
l
a!
a
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