
Què és aquest soroll que
 espanta tant els habitants 

de Fogville? Un drac de foc? 
Una criatura extraterrestre? 

O potser només és
una bruixa... descontrolada? 

El Bat Pat i els seus amics 
estan disposats a 

descobrir-ho, encara que 
això els costi convertir-se 

en llangardaix!

Una bruixa 
descontrolada

9 788416 522453

10139541

www.batpat.com
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Aquella nit, a Fogville...
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germanets

porucs

cap Ítol 1

        
El Leo i jo estem a punt de dur a terme una 

importantíssima missió secreta: robar la tauleta 

electrònica que el Martin utilitza per fer els deures, 

sense que ell se n’adoni!

I com ho farem? Bah, serà facilíssim!

Com podeu veure, ens hem amagat darrere d’una 

planta molt grossa de les golfes i, arrossegant-nos 

lentament per darrere del test, ens estem apropant 

a l’objectiu. Ara ja gairebé som a tocar d’on seu el 

Martin!
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Agents a prop de l’objectiu... Ja gairebé 

ho tenim!

Ara mira d’agafar la tauleta! El Leo estira el braç, però 

quan està a punt de tocar-la...

Em sap greu, Leo, però estic fent servir la 

tauleta per acabar la meva recerca sobre «forats 

negres» i no tinc cap intenció de donar-te-la!

El Leo surt, de sobte, del nostre

amagatall.
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Doncs jo l’he de fer servir per jugar a 

Apocalipsi Zombi. Dóna-me-la ara mateix!

La mateixa història de sempre! L’eterna picabaralla. 

Els dos noiets es llancen sobre la presa al mateix 

temps: el Martin estira per una banda i el Leo per 

l’altra, fi ns que la tauleta surt volant pels aires!

Si ningú no fa res caurà a terra i s’esmicolarà 

en mil bocins.

       N O O O O O O ! ! !

Per sort, sóc un ratpenat acrobàtic i sé volar molt bé. 

Així doncs, surto disparat i enxampo l’aparell abans 

que caigui a terra. Per desgràcia no veig la fi nestra de 

la claraboia de la teulada i pico de cap contra el vidre! 

Quina trompada! La tauleta em fuig de les potes, 

però aquesta vegada cau a les mans de la meva amiga 

Rebecca, que està escarxofada al sofà.
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Ja la tinc! Bona feina, Bat meu!

Gra... gràcies!

El cap em dóna voltes com una baldufa! En canvi, 

la Rebecca fa servir la tauleta per llegir 

les notícies del diari.

Escolteu això: L’Eco de Fogville diu que ahir,

mentre anava a fer un tomb amb bicicleta,

el professor Templeton va ser atacat per una 

criatura estranya. No us sembla curiós?

Per totes les mosquetes mortes, i tant que és 

estrany! Tot això em pica la curiositat i faig algunes 

preguntes.

Quina mena de criatura? Un espectre 

udolador? Una mòmia lleganyosa?

Un gripau bavós?
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La Rebecca fa una de les seves cares de múrria.

Només hi ha una manera de saber-ho:

anar-ho a veure.

El seu germà Leo l’atura de seguida.

Ni ho somiïs! Ja hi haurà temps per a les teves 

idees de guillada!

Jo ja us he dit que tinc feina per 

acabar!

Pitjor per a vosaltres! Ja descobriré tota sola el 

que li ha passat al pobre professor Templeton. 

Adéu, germans caguetes!

Aquella tossuda de la Rebecca es fi carà en algun 

embolic, n’estic segur!

És per això que la segueixo volant darrere seu. També 
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m’acompanyen el Leo i el Martin, perquè, caguetes 

o no, serien incapaços de deixar sola la seva germana 

a la recerca d’una criatura espantosa!
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