
Quina bestiola espanta 
el venedor de la botiga 

de mascotes a les nits: algun 
dels seus animals? 

Un lladre malcarat? O un 
home llop amb massa males 

puces...? Descobreix-ho 
en aquesta aventura... 

que et farà tremolar de por!

El llop 
llunàtic
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cap Ítol 1

el taur Ó

vermell

Ja sabeu que als meus amics Silver els agraden molt els 

animals, oi? Sobretot a la Rebecca, que té una autèntica 

passió pels que són estranys i de vegades una mica 

fastigosos, com les aranyes, els gripaus, els llimacs... Ecs!

El Leo ja és una altra cosa... tot i que començo a tenir 

els meus dubtes, especialment després que l’altre dia 

ens ensenyés, tot orgullós, a mi i al Martin, el projecte 

que vol presentar al concurs escolar de ciències. Una 

cosa que fa molt... de cangueli! O almenys això és el 

que semblava al principi.
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Esteu a punt per quedar-vos bocabadats 

davant del meu revolucionari projecte 

científi c? Un animal espantós: meitat peix 

vermell, meitat tauró! Us presento l’aterridor... 

tauró vermell!

Així que s’allunya del petit aquari que té damunt la 

tauleta de la nostra habitació, salto en braços del Martin, 

a punt de xisclar, però després vaig a mirar més bé: dins 

de la peixera només hi ha un tímid peixet d’aspecte 

adormit i que no fa cap mena de por!  

Le
o
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Un moment! Però si això només és un peix 

vermell!

Sí; de fet, encara he de trobar el tauró per 

poder-los posar junts.

No podries fer, com jo, un experiment amb 

una patata que il·luminava una bombeta? 

Amb allò, l’any passat vaig guanyar el 

primer premi.

Una bombeta? Quin avorriment! El meu tauró 

vermell deixarà enrere tots els altres projectes. 

N’estic segur.

Si tu ho dius...

En aquell moment entra a l’habitació la Rebecca, que, 

com us acabo de dir, s’entusiasma davant de qualsevol 

animal. Fins i tot davant d’un simple peixet!

Le
oo
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Renoi! D’on l’has tret, aquest peix? Com és que 

és tan vermell? Per què té el morret més clar? 

Et sembla que hi està bé, dins d’aquesta 

peixera? Creus que el Bat Pat hi pot parlar? 

Com es diu? I com...

Es diu peix.

Peix? Només peix? Necessita un nom més 

adequat! Jo què sé... potser Noè, Temístocles, 

Alexandre... Mentre m’ho rumio, puc donar-li 

una mica de menjar?

Gràcies per l’ajuda, Rebecca, però no cal. 

Acabo d’inventar un giny per a dropos. 

Vet aquí l’alimentapeixos automàtic!

Després treu una mena d’aspiradora amb braços, 

grossa com una nevera, s’escarxofa al sofà i 
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acciona el telecomandament. L’aparell s’encén, 

fa una sèrie de sorolls estranys, tremola i al fi nal 

escup dins de la peixera un minúscul tros de 

menjar.

Això és tot? Caram, quin gran 

invent!

El Leo s’aixeca per controlar-ho: el dipòsit de 

l’alimentapeixos és buit!
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Ep! Qui s’ha cruspit tot el menjar?

Voldria respondre que he sigut jo, però no 

puc parlar perquè tinc la boca plena! I, a 

més, només el volia tastar: no sabia que el 

menjar per a peixos fos... tan deliciós! Nyam, 

nyam!

Bat Pat, has sigut tu! I ara! Que em podries 

donar un cop de mà, germaneta? Tu tens 

Le
o

Le
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molta traça amb els animals i m’acabes de 

dir que t’agradaria donar menjar al meu 

peixet...

Sí. I doncs?

I doncs... ehem... què me’n dius d’anar a la 

botiga d’animals Plomes i Potes i comprar un 

potet de menjar?

Oh, i tant, germanet, t’hi acompanyo amb molt 

de gust!

Acompanyar-me? Ostres, no sé de què serveix 

tenir una germana més petita, si al capdavall 

t’has d’espavilar tot sol! Està bé, ja hi aniré jo, 

a la botiga!

La meva amiga vol acompanyar-lo de totes maneres, 

perquè aquella botiga li encanta!
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I si també vinc jo amb vosaltres? 

A Plomes i Potes tenen unes testudines 

interessants.

Quan senten la paraula testudines, el Leo i la 

Rebecca fan una ganyota. Jo poso una cara com 

un peix vermell que vol preguntar: «I què és 

una testudina? Un animal amb el cap 

gros?».

El Martin sospira i fa un gest negatiu. Tots tres li 

devem semblar molt ignorants, al fenomen de 

la família!

Testudina és el terme científi c per indicar 

una tortuga.

Ah, no ho sabia...

És veritat, jo potser sí que ho sabia.
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Jo també ho sabia... gairebé! Però, escolta’m, 

Martin, quin és el terme científi c per dir 

setciències?

El Martin es mira el seu germà de través, per la gracieta 

que ha fet. Després ens recorda que, si no ens afanyem, 

el peix es morirà de gana abans de convertir-se en un 

tauró!

Però, on van? Jo també hi vull anar, a la botiga! Em moro 

de ganes d’endrapar un saquet de centpeus frescos 

recoberts de xocolata! Nyam, nyam!

Le
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