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UNES GOLFES

DE COLORS VIUS
El carreró de les Margarides era un carrer

dificis baixos molt co-

petit d’e

negut pels habitants de
l’Illa de les Balenes.
I si tots els illencs el portaven dins del cor no
només era perquè amb

llambordes, les fales seves

çanes recobertes d’heura
i les exuberants jardineres era un lloc

perfecte per passejar, sinó tam-

bé per una raó molt... APETITOSA!

Just allà, en efecte, s’alçava un local molt es-
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timat pels veritables amants dels dolços: la
llegendària

Pastisseria Daisy!

Aquell dia, els clients també omplien de gom
a gom l’agradable saleta que feia oloreta de
sucre i vainilla. Entre un glop de te i un tast
de pastís, segur que no

imaginaven que

uns pisos més amunt encara hi havia més
moviment que a la cuina on Tamara continuava traient PASTISSETS i galetes
del forn... A les golfes que hi havia al capdamunt de l’edifici blau cel, les Tea Sisters estaven enfeinades remodelant tot l’espai!
—Ja està! —va dir orgullosa Violet, mentre penjava una

fotografia a la paret.

Darrere seu, Pamela es va assegurar que el
marc no estigués tort.
—Perfecte! —va afirmar.
—Sabeu

què podríem fer? —va suggerir

Nicky examinant la paret—. Podríem penjar
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una fotografia cada vegada que resolguem

un cas!
Quan ho va sentir, Violet va somriure:
—Un cas... us ho podeu creure? Estem obrint
una AGÈNCIA

DE DETECTIVES!

Encara no m’ho crec!
—No obrirem res de res, si abans no m’ajudeu
a

Dž-qMž$BƁMž4 —va dir Colette fent broma,

mentre

avançava

amb tot de coixins

entre els braços.

XÍ

AI

ERFECTE!
TÀ P
ES

QUINA

SÍ!

EMOC
IÓ!
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—Ja viiinc! Detectiva

AJ

UD
E

trans portacoixins al
M
U-

E!

RESCAT! —va exclamar Pamela corrent a
ajudar-la.
Després de posar bé els
coixins, les noies van
mirar amb satisfacció
al seu voltant, cansades
però CONTENTES.
Només uns dies abans,
en aquelles GOLFES,
Tamara hi guardava
velles caixes oblidades,
i ara semblava un lloc completament nou!
Les parets estaven acabades de pintar i les cortines i les flors alegraven tot el conjunt!
Certament encara quedaven algunes caixes per
buidar i algun racó per ordenar, però aquell
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espai començava a assemblar-se a l’AGÈN-

CIA DE DETECTIVES que les Tea
Sisters havien imaginat... començava a assemblar-se a elles!

Del PORTÀTIL obert a l’escriptori arribava la música
d’una cançó que feia venir
ganes de BALLAR ...
Un somni que t’espera
trobaràs...
—Un somni si
l’empaites compliràs! —van continuar cantant
les noies a plens pulmons, per després esclafir
a RIURE.
Aleshores, l’alarma del mòbil de Pamela va co-

PIR

mençar a sonar.

I R I P I RI
RIPÍ! P
I
P
P
PÍ
I
IR
!!
!!!
I P I RIPÍ
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—Perdoneu-me, he de baixar corrents! —va
exclamar la noia,

BJYFDBOUTFE’VOTBMU.

—Ei, però on vas? —va preguntar Nicky.

—Aviat ho sabreu... torno de seguida! —va
prometre Pamela amb un

SOMRIURE, men-

tre sortia a corre-cuita de les golfes.
I Pam no mentia, perquè al cap de poc va tornar... amb una sorpresa!

—Uau! Les has preparat tu? —va somriure
Colette, admirant la safata de magdalenes
que havia portat la seva amiga.
Pamela va fer que sí amb el cap:
—És una nova recepta que m’he inventat amb
Tamara. Les hem preparat abans i he posat
l’alarma del mòbil per recordar-me de treure-les
del forn!
—Tenen molt bona pinta! —va exclamar Paulina.
—Semblen totes iguals, però cadascuna amaga a dintre un

farcit diferent... —va expli12
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car Pamela—. Per això les he
anomenat Magdalenes

del

Misteri!

SORPRESA!

—Un misteri que resoldrem...
ara mateix! —va riure Nicky,
clavant queixalada a una magdalena—.

Mmm... Avellana!

—Maduixa! —va dir Paulina
després de tastar-ne una altra.
—Vainilla! —va revelar Violet.
Pamela va continuar:
—Vaig pensar que ho havíem de

CELE-

BRAR amb alguna cosa dolça... Ben mirat,

si aquella tarda no haguéssim vingut aquí, a la

pastisseria, potser no hauríem resolt

mai el nostre primer cas!
—I ara no seríem aquí menjant magdalenes a
la nostra AGÈNCIA DE DETECTIVES!
—va exclamar Colette.
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Les Tea Sisters es van intercanviar una MI-

RADA de complicitat i es van quedar assegudes en aquelles GOLFES plenes d’aromes

i de colors, recordant com havia

començat

RE

CO

aquella història que les havia portat fins allà...

R

U
DE

M
CO

CO M
VA

ENÇAR TOT?

I

TANT!

EL COMENÇAMENT
DE TOT...

A la Universitat de Ratford totes les setmanes eren atrafegades, però la que acabava de

passar hauria pogut guanyar fàcilment el primer pre-

«Setmana més laboriosa del
semestre»!

mi en el concurs de la

Així, quan aquell divendres les
Tea Sisters van sentir

sonar

el timbre que anunciava el final
de l’última hora de classe, no
s’ho podien creure.
Per fi arribava el cap de setmana!
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an a m és
La se tm os a
la bo ri

EL

COMENÇAMENT DE TOT ...

—Que ho veieu, noies? Ens esperen

DOS

DIES BEN BONS NOME'S PER A

NOSALTRES! —va exclamar Nicky mentre sortia al pati de la universitat amb les seves

amigues.

—Perdona que et corregeixi, però són dos dies
i mig, perquè ara tot just comença la tarda!
—li va fer notar Pam, tota ESVERADA.
—I què farem de bo, doncs?
fer ioga —va sospi-

—A mi m’

rar Violet—. Després de tant fer colzes a la
taula de l’escriptori, necessito

estirar els

músculs i relaxar la ment!
—Als meus músculs també els aniria bé moure’s! —va assentir Nicky—. Seria fantàstic
córrer una mica a l’aire lliure... i per què no
per la platja!
—Jo, en canvi, em moro de ganes de capbussar-me a La botiga dels somnis —va dir Co-
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lette—. És una novel·la apassionant,
però aquesta setmana n’he pogut llegir només
unes quantes pàgines!
Paulina va somriure:
—Tu tens ganes de llegir i jo tinc ganes d’escriure
un

correu electrònic

ben llarg a la meva germaneta Maria!
—Doncs jo pensava començar el cap de setmana fent un berenar

APETITÓS: pastís

i un batut —va explicar Pamela, amb l’estómac
que ja li rondinava.
NC
TI

A!
GAN

TU

SEMPRE IGUAL,

PAM
!

HE,

HE!

EL

COMENÇAMENT DE TOT ...

Violet es va posar seriosa:
—Però així no podrem estar juntes ...
tenim plans massa diferents!
—Bé, ningú diu que no es puguin conciliar
—va reflexionar Nicky en veu alta. Després, dirigint-se a Colette, va preguntar:— Cocó, encaque fèiem servir

ra tens el cistell de
la primavera passada?

—I tant que el tinc! —va assentir Colette—.
És a l’habitació, dalt de l’armari.

—Perfecte! CORRE a buscar-lo i agafa la
teva novel·la! —va dir Nicky amb un somriure—.
alguna cosa

Tu, Violet, vés a

còmoda per fer ioga; jo també me n’he d’anar
a canviar... i mentrestant tu, Paulina, pots agafar la tauleta!
—Espereu... no ho entenc... —va murmurar
Pamela, perplexa—. Què tens pensat? I, sobretot..., jo què faig?
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FƂ1FƁ"łOƂ aquí... —va explicar Nicky—.

I no et preocupis: de seguida tornem, i t’asseguro que podrem començar aquest cap de
setmana... totes

C

RE
OR

M!

NO

juntes!

HO ENTENC...
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ESPERA’NS

AQU
Í!

