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B envinguts
R atfoRd!

a

Un dia

especial !
felices

Hi ha persones que, quan són
, te
nen ganes de cantar. N’hi ha que no poden
deixar de somriure . I també n’hi ha
que, quan són felices, es desperten a prime
ríssima hora del matí!
És per això que, a trenc d’
,
una estudiant de la Universitat de Ratford,
plena d’energia, ja estava a punt per afron
tar un matí una mica diferent dels altres. Llàs
tima que l’afrontés d’una manera força...

alba

sorollosa!
—Ei, Elly! Bon dia! Però... què fas llevada
tan d’hora? —li va preguntar Colette, que ha
via tret el nas al passadís, amb pijama,
i badallava endormiscada.
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Un

dia

B envinguts
R atfoRd!

especial !

a

petits

L’havia despertat el soroll de tot de
objectes que havien caigut per terra.
—Daixò... —va balbucejar Elly, que estava
ajupida al passadís recollint cintes de colors , tisores i xinxetes—. És que no podia
dormir i se m’ha acudit esperar els nostres
petits invitats preparantlos una festassa

Elly! Què fas
tan d'hora?

llE
vad
a

o s t r E s. . .
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Un

dia

B envinguts
R atfoRd!

especial !

a

de benvinguda... Però estic una mica nerviosa
i m’ha caigut la capsa dels

guarni-

ments!

Colette va mirar la seva amiga i va somriure:
era un dia molt
per a Elly.
Feia unes quantes setmanes havia tingut una
idea
:
invitar a Ratford el
Club dels Petits Lec
tors, que normalment
–
es reunia a la

especial

gen i a l

bi
bli o teca
de l’Illa de les Bale
nes, perquè els nens
veiessin l’enor

b dels Pet
Clu Lectors its

me biblioteca de
la universitat.
La proposta d’Elly havia entusias
mat el rector i li havia donat permís de
seguida.
—Espera’m, que t’acompanyo! —va excla
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Un

dia

B envinguts
R atfoRd!

a

especial !

mar Colette—. Just el temps de
... i avisar les altres Tea Sisters! T’aju
darem a preparar l’acollida a la canalla!
Elly va assentir:
—Gràcies, noies, sou unes
de
debò!
Colette va somriure. Després, va fer l’ullet
a Elly i va afegir:
—Tinc la sensació que amb ells també vin
drà un convidat molt especial!
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Una biblioteca
plena de
meravelles !
Quan Elly i les Tea Sisters acabaven de pen
jar la
, una veueta aguda va
ressonar al pati:

pancarta

Benvinguts
a R atfoRd!

!

M

a
in
ar

Elly! Elly
!
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U na

plena de meravelles !

biblioteca

—Marina, t’estava esperant! —va exclamar
l’estudiant, que va anar corrents
cap a la seva germaneta.
—Són els meus
del Club dels Petits
Lectors i ella és la senyoreta Rosemary, la
bibliotecària de l’illa! —li va explicar Mari
na, assenyalant primer un grupet de nens de
la seva edat i després una rosegadora jove
d’expressió simpàtica.
—Preparats per visitar la biblioteca de la
universitat? —els va preguntar Nicky.
—Sííí! —van respondre a l’uníson
els nens abans d’arrencar a córrer cap a l’es
calinata principal.
Quan van arribar davant d’una imponent por
ta de
, Colette va exclamar:

fusta

—Ja hi som!
Després, va obrir de bat a bat els feixucs ba
tents de la porta.
—Oooh! —van exclamar els nens
i, en un tres i no res, van començar a tafanejar
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U na
o h,

plena de meravelles !

biblioteca

les prestatgeries plenes de
QuE Ma
co!

lli bres

de tota mena i època!
Després d’havers’hi pas
sejat durant una estona,
la canalla va reapa
rèixer pels passadissos de
la biblioteca. Tots duien a
les
els lli
bres que els havien cridat
més l’atenció.
—Mireu quin títol més curiós! —va exclamar
Marina, ensenyant-los un
llibre molt gruixut—. De què deu parlar?
—Si vols t’ho explico! M’encanta
llegir en veu alta! —li va respondre Pamela,
oferintse.
I, tot seguit, Pam va començar a llegir el lli
bre que havia triat Marina, i era una història
tan fascinant que els nens van fer rot

mans

llana al voltant de la noia i la van escoltar en
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U na

plena de meravelles !

biblioteca

silenci. Al final, un nen va murmurar amb
una expressió somiadora:
—Ostres! Que bonic! Que ens pots llegir un
altre conte?
No l’hi van haver de demanar dues
vegades: Pam va anar a buscar més
exemplars d’aquell llibre. Després va cridar
Tanja, Craig, Ron, Shen i Vik i els va
a fer una lectura dramatitzada d’allò
més divertida.
La interpretació dels estudiants de Rat
ford no solament va entusiasmar els petits
visitants: la senyoreta Rosemary també els
observava amb un interes tan gran que
se li va ocórrer una idea...

ani-

mar
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