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L’aire està

impregnat de perfum!
—Noies! —va exclamar Violet mentre entrava
corrents a l’habitació de Colette i Pamela agitant
un full .
Paulina va alçar la mirada del llibre que llegia,
Pam es va treure els auriculars i Nicky va abaixar el
volum del documental sobre els
d’aigua salada australians que mirava.
—Què passa, Viví? —li va preguntar Paulina,
encuriosida.
—L’acabo de veure a l’entrada! És l’anunci de la
pròxima
de la universitat!
—Per mil bieles desbielades! Ja som a la primavera, i no me n’havia adonat! —va comentar
Pam, aixecant-se d’un salt.
Em moria de ga—Estic tan

cocodrils

Festa de la Primavera

contenta!
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L’ aire

està impregnat de perfum !

nes que arribés aquesta festa! —va comentar Violet,
somrient.
Llavors Paulina va preguntar:
—Què hi diu al
—Invita tots els estudiants de la universitat a formar grups de treball per participar en l’organització! —va explicar Violet.

Mireu!
De qu
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L’ aire

està impregnat de perfum !

Pamela va ser la primera de totes que
va reaccionar:
—Molt bé! Jo ajudaré a enllestir el
Nicky va afegir:
a l’aire lliu—Jo pensaré un
re apte per a tothom!
—Què passa? —va preguntar Colette, que en aquell moment entrava a l’habitació.
Duia els cabells entortolligats en uns bigudins
de color rosa.
—Què hi portes, al cap?! —li va preguntar Nicky,
divertida.
—És un mètode per obtenir un ondulat vaporós
sense fer malbé els cabells: ho he vist en un tutorial * d’Internet i ho havia de provar sens falta!
—Ja, però sembles una magdalena de maduixa... —va
dir Pam amb una rialleta.
,
—Doncs mira, seria un
no trobes? —va bromejar la seva amiga—. Però no
heu respost la meva pregunta: què passa?

joc

* Tutorial: és una filmació breu que explica pas a pas el procediment per utilitzar
o enllestir un objecte, una recepta de cuina o un truc de bellesa.

bufet!
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L’ aire

està impregnat de perfum !

Violet li va ensenyar el fulletó:
—Mira! Ja falta poc per a la Festa de la Primavera!
—Ai, que bé! —va exclamar Colette, contentíssima—. Noies, aquest any hem de crear unes com
posicions florals inoblidables!
—I tant! —van respondre a cor les altres.
—Se us ha acudit cap idea? —va demanar Paulina.
—Com que és la Festa de la Primavera, el tema central han de ser les flors d’aquesta estació —va dir Nicky.
—I també podem dibuixar i retallar papallones i libèllules per embellir el conjunt! —va proposar Paulina.
—Quina gran idea, Pilla! —va dir Colette—. Però
...
ara val més que m’acabi d’eixugar els
En aquell moment, un missatger va trucar a la porta, que estava ajustada.
—Porto un p a q u e t per
a la senyoreta Violet —va anunciar—. M’han dit que
la trobaria aquí.
Violet el va agafar, va donar les gràcies al missatger
i va tornar amb les seves amigues.
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L’ aire

està impregnat de perfum !

—Qui te l’envia? —li va preguntar Nicky, encuriosida.
—Ve de la Xina —va observar Paulina, que s’havia fixat en els segells i el mata-segells.
—Sí, me l’envien els meus pares!
—Au, va, no ens facis gruar. Ensenya’ns-ho! —va
rondinar Pam.
Violet va obrir el paquet. A l’interior, hi havia un
llibre amb la coberta blava.
—Quina meravella! —va exclamar Paulina, mirant
el volum—. No hi ha títol, però em penso que tracta
de flors , oi?
—Sí, és un manual sobre les flors.
—Que oportuna ha estat la
teva mare! T’envia aquest
llibre just quan hem d’organitzar la

Festa de la
Primavera!

—Ja us he dit que fa temps
que espero amb il·lusió aquest
moment, per això vaig demanar a la meva mare que m’en-
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L’ aire

està impregnat de perfum !

viés un llibre que m’inspirés. A la Xina, ens agraden
molt les flors i les cultivem i exposem amb molta
cura... —va explicar Violet.
Paulina va exclamar alegrement:
—Perfecte! Segur que en aquest llibre hi trobarem
moltes idees boniques.
Llavors Violet el va obrir i el va fullejar.
Mentrestant, Colette va tornar a l’habitació amb els
cabells deixats anar.
— Cocó, aquest pentinat t'a
favoreix moltíssim! —li van dir
les seves amigues.
Colette va tocar una de les seves ondes flonges amb
una mà:
—Ja us ho he dit! —va assentir, somrient—. El resultat estava garantit!
Llavors es va fixar en el llibre de Violet:
—Quines composicions florals més
meravelloses! He de provar de fer-ne una!
—Noies, què us sembla si en fem una per a Tea, també? —va proposar Nicky.
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L’ aire

està impregnat de perfum !

— Bona idea! —va exclamar Paulina—. I l’hi deixarem a la seva taula de treball, perquè la trobi quan
torni del Seminari Internacional. Serà una manera
perfecta per dir-li...

B e n v i ng u d
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