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Una desaparició, 
un misteri per resoldre 
i l’inici d’una atracció

En Biel marxa a Londres a visitar el seu amic Max. 
Però un dia després de la seva sortida, encara no 
hi ha arribat. 
En Max, preocupat per la tardança, contacta amb 
la Julieta, la germana d’en Biel. 
Els dos joves es convertiran en autèntics detectius 
privats i, a un ritme trepidant, descobriran l’entrellat 
d’una complexa trama de traïcions i enganys. 
Un misteri inquietant, una carrera contra rellotge 
plena de perills i un amor inesperat.

EQUIVOCAR-SE NO ÉS UNA OPCIÓ.

10177106

d
o

b
le

 m
o

rt
a

l
Sa

lv
ad

or
 M

ac
ip

   
El

is
en

da
 R

oc
a

Salvador Macip (Blanes, Girona, 1970) 
és doctor en medicina, investigador i 
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sobre el càncer i l’envelliment a la 
Universitat de Leicester (Regne Unit), 
on també és professor. Ha publicat 
novel·les i obres de divulgació científi ca. 
Entre d’altres, ha guanyat el Premi Europeu 
de Divulgació científi ca, el Joaquim Ruyra, 
l’Ictineu i el Carlemany. 
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www.macip.org

Elisenda Roca (Barcelona, 1963) 
és periodista, escriptora i directora teatral. 
Ha dirigit, produït i presentat programes 
de ràdio i televisió. En l’actualitat col·labora 
a la revista Descobrir Catalunya, «Gente 
despierta» de RNE i a RAC1, entre d’altres. 
Ha publicat obres infantils, juvenils i de 
divulgació. Entre els premis que ha rebut
destaquen l’Òmnium Cultural de Ràdio, 
l’Ondas de Televisió i el Butaca de teatre. 

@elisendastone 
fb.com/Elisenda Roca
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Capítol 1

Pling!
la Julieta mira la finestra que se li acaba d’obrir a la 

pantalla.

Hola

max romero? el cor li fa un salt.

Gola
Vull dir Hola!

Sóc en Max, l’amic d’en Biel

la Julieta sap perfectament qui és en max. No se’n re-
cordava, que el tenia d’amic al Facebook. la veritat és 
que fa un munt que no parlava amb ell. bé, tampoc és que 
ara estiguin parlant, almenys no cara a cara, però és la pri-
mera vegada que es comuniquen en... tres o quatre anys? 
Per això l’ha agafat per sorpresa.

Saps res del teu germà
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figura 3.indd   1 27/12/16   11:51

es queda glaçada.

Pro q no sta amb tu?

No. L’esperava ahir a la nit,
però no va arribar. Avui tampoc 

ha dit res. Anava a veure si 
havia penjat res al FB i t’he vist 

connectada

Espera

la Julieta agafa el mòbil i clica la icona del Whatsapp. 
Veu que el seu germà no hi ha entrat des de les 16.35 
d’ahir, divendres 8 de setembre. es podria haver oblidat 
d’encendre altre cop el telèfon en baixar de l’avió, despis-
tat com és. Però tot plegat és una mica estrany. No pot 
evitar un calfred que li fa posar els pèls de punta. es frega 
el braç i, decidida, tecleja ràpidament un missatge, per si 
de cas.

Bro, on ests? El teu col·lega 
està preocupat. Fes-li un 
truc,va. I a mi! Ptons

té un mal pressentiment. en biel és un tarambana, les 
coses com siguin, però això de desaparèixer del mapa no 
ho ha fet mai abans. ahir se’n va acomiadar quan sortia a 
agafar l’aerobús i no li va semblar que passés res fora de 
l’habitual. Però ara que hi pensa, potser sí que el va trobar 
una mica excitat.
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al cap i a la fi és lògic: anava a passar el cap de setmana 
llarg a casa del seu amic de l’ànima que feia mesos que no 
veia. tots dos sols a londres, regalant-se unes minivacan-
ces. birres, algun concert, dormir molt i riure a base de 
bé. a més, ara que el seu germà i en max tornen a estar 
sense parella, segur que el pla és anar de farra i tirar la ca-
nya a tot el que es mogui. Són prou motius per estar im-
pacient, no? Però i si hi ha alguna cosa més? No, no és 
gens normal que no hagi dit res.

torna al teclat del portàtil, una mica nerviosa.

Li acabo d’enviar un whats

Jo n’hi he enviat almenys 10. I li he
trucat. Potser se li ha acabat la bateria

o una cosa així

No ho crec. Em fa patir una mica

Segur que no serà res. Ja 
el coneixes: deu estar a punt 

d’aparèixer

la Julieta no ho veu gens clar. alguna peça no acaba 
d’encaixar del tot en aquesta història. Si hi ha hagut algun 
problema amb el vol o en el viatge de luton a casa en max, 
per què no ha dit res? a menys que hagi tingut un accident!

Comença a mossegar-se una ungla però para en sec. Ja 
gairebé havia aconseguit treure’s de sobre aquest vici, ara 
no és moment de tornar-hi. Decidida, tecleja frenètica-
ment.
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Vaig a dir-ho als pares

Espera no corris tant! Potser
els esveres per res

Truco a la poli doncs. O millor
truca tu a Scotland Yard

No ens precipitem. No fa ni 24 h que
«desaparegut», no poden ajudar-nos 
encara. Deixa’m que faci un parell de 

trucades. Potser a l’aeroport em podran 
dir alguna cosa sobre el vol. Dóna’m el 
teu telèfon i et faig un whats si sé res +

Una mica a contracor, la Julieta escriu el seu número i 
després entra al seu mòbil el que li passa en max. S’aco-
miaden amb un simple «fins ara».

el cor li va de pressa, com si hagués estat corrent una 
cursa. es queda palplantada mirant la pantalla, impotent, 
sense saber què fer.
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Capítol 2

en max penja el telèfon. Ja s’ho pensava, que els d’easyJet 
no li aclaririen res. Segons ells, l’avió que va sortir de bar-
celona ahir a la nit va arribar a l’hora prevista i sense cap 
problema. tots els passatgers que estaven registrats van 
embarcar, la qual cosa vol dir que en aquests moments en 
biel hauria de ser a anglaterra.

Però llavors, per què no ha anat directe a casa d’ell, 
com havien quedat? Potser va perdre’n l’adreça? I per què 
no va mirar de contactar-hi? on deu haver dormit?

S’aixeca i comença a caminar d’un costat a l’altre del 
seu pis. És tan petit que amb un parell de gambades l’ha 
creuat de punta a punta. No es pot permetre gaire més 
que aquest cau, un basement flat en un barri no gaire reco-
manable. Però ho prefereix a haver de tornar a compartir 
habitatge. Ho va fer durant els tres anys que va estudiar la 
carrera a la Universitat de londres i en va acabar tip. Per 
això ara que s’ha ficat al màster, el primer que ha fet ha si-
gut buscar-se la vida. amb els pocs estalvis que li queden i 
la feineta extra que té al pub els caps de setmana li arriba 
just per pagar la matrícula i subsistir.

Però no es queixa. està aprenent un munt i s’ho està 
passant bé. I londres és una ciutat fantàstica. No es pene-
deix d’haver decidit venir-hi a estudiar criminologia, un 
tema que sempre l’ha fascinat. en biel es va riure d’ell 
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quan li va dir que volia dedicar-s’hi professionalment. 
«Però si et mareges quan veus una gota de sang!», li va dir. 
I tenia raó: això de la sang, en max no ho ha portat mai 
bé. Però no creu que hagi de ser un obstacle per ser un 
bon criminòleg, si s’ho proposa.

l’únic que li sap greu és que els plans no li hagin sortit 
del tot com es pensava. tan sols fa uns mesos estava bus-
cant pis amb l’andrea, la seva nòvia dels darrers dos anys, 
però aquest estiu van partir peres. N’estava ben enamorat. 
tant, que ni s’havia adonat que ella s’anava allunyant cada 
cop més. Havien fet un viatge plegats pel nord de Gal·les, 
per això aquestes vacances no les havia passat a barcelona, 
com cada any, i en tornar, ella va donar-li la notícia. Va ser 
una bona sotragada, però a poc a poc s’està refent. o això 
es diu a ell mateix.

en biel no s’ho havia cregut. Havia entès que en max 
ho estava passant malament, el coneix massa bé; per això 
havia insistit a fer-li una visita. «tres dies de farra t’aniran 
de conya per oblidar», li havia promès. a en max no li 
venia gaire de gust sortir de festa, però al final havia ac-
ceptat. l’havia trobat a faltar, aquest estiu, i la veritat és 
que també tenia ganes de veure’l. les dues famílies són 
amigues des de fa segles, i ells es coneixen pràcticament 
des que van néixer. Són gairebé com germans.

agafa el mòbil. rebufa. No té cap ganes d’escriure a 
la Julieta. la conversa que han mantingut abans li ha dei-
xat la sensació que continua sent la nena repel·lent de 
sempre, amb les ulleres i les galtes pigades i aquell posat de 
saber-ho tot. Quin plom! I que impacient! recorda que 
sempre que anava a casa d’en biel, la Julieta es ficava pel 
mig i volia enganxar-se’ls tota l’estona. Intervenia a totes 
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les converses. De seguida els plantejava solucions i els do-
nava ordres, la nas de mocs. I mira que era uns tres anys 
més petita que ells!

es grata la barbeta. això vol dir que ara en deu tenir 
divuit, més o menys. esclar, no la veu almenys des que va 
marxar a londres. Ja no és tan petita, doncs. la Julieta, 
major d’edat! Sembla impossible! Què deu fer? Què deu 
estudiar? Continua sent igual d’impulsiva i manaire, això 
sí. l’hi ha deixat ben clar amb quatre missatges que han 
intercanviat. Però, per desgràcia, la necessita. Ni parlar-ne, 
de trasbalsar abans d’hora els pares del seu amic. No val la 
pena preocupar-los per una tonteria. Només ella el pot 
ajudar, ara que s’ha quedat sense pistes per seguir.

el cas és que en biel s’ha d’haver ficat en un embolic, 
n’està segur. Ho ha sospitat des del primer moment, però 
ha volgut dissimular davant d’ella per no espantar-la més 
del compte.

I ara què li dirà?
No té temps de pensar-ho perquè el telèfon li vibra a 

la mà. la pantalla s’il·lumina.
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