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La màscara d ’argent
En un ball de disfresses, Katie ha conegut un noi encantador 
vestit de Capità Titani i el voldria tornar a veure, però... no sap 
el seu autèntic nom! Ens tocarà a nosaltres investigar-ho per 
ajudar la noia a trobar la seva parella de ball!
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Amb nosaltres, no hi ha misteri  
sense resoldre ni cap cor trencat  

que no pugui ser reparat!

Hola, som l’Agència del Cor!
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EspErant un nou 
mistEri

Era un matí de dissabte i les Tea Sisters havien 

decidit que l’encetarien amb una trobada es-

pecial a la Pastisseria Daisy: magdale-

nes i suc de taronja eren ideals perquè les noies 

de l’Agència del Cor  comencessin bé 

una nova jornada!

Després d’esmorzar, les noies es van acomia-

dar de Tamara, la seva amiga pastissera, i van 

pujar a les golfes de la casa del carreró de 

les Margarides.

Allà hi tenien la seu de la seva agència, on es-

perarien que un nou «Misteri del cor» 

truqués aviat a la porta!

Mentre no arribava, però, les cinc amigues van 
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començar a endreçar l’habitació cantus-
sejant la cançó que havia triat Violet, que 

un altaveu situat a l’ampit de la 

finestra escampava per totes les golfes.

—Que ho heu sentit? —va preguntar Colette, 

deixant d’arrenglerar per un moment les no-
vel.les policíaques que hi havia a la prestat-

geria de l’agència—. Pot ser que hagi arribat 

un correu electrònic? M’ha semblat sentir el 

 d’un missatge!

Aleshores Nicky va deixar de desenganxar 

EspErant un nou mistEri

Que ho heu sentit?
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les notes de l’última investigació del plafó que 

feien servir, i va donar un cop d’ull a la panta-

lla del portàtil a l’escriptori:

—No, em penso que no hi ha cap correu nou...

—I abans de pujar hem 

comprovat la bu‘ stia, 

oi? —va intervenir Colette.

—Sí —la va tranquil·litzar 

Paulina—. No ha arri-
bat cap carta.

Les Tea Sisters es van mi-

rar uns segons en silenci 

sense dir res. No podien 

fer altra cosa que... continuar esperant!

—Quina oloreta... —va comentar ale-

gre Pamela, acostant-se a la finestra mentre 

arreglava els coixins—. Em penso que Tamara 

ha preparat les seves famoses galetes de 

canyella!

EspErant un nou mistEri
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—És un dels avantat-

ges de tenir l’age`n-

cia al mateix edifici 

on també hi ha la mi-

llor pastisseria de tota 

l’il la: sempre sabem 

quan surten del forn 

els pastissos! —va dir 

Nicky fent broma.

—Alto! —va interve-

nir Colette—. Algú aca-

ba de trucar a la porta!

—T’equivoques —va 

contestar Paulina, mi-

rant a través de l’es
piera—. No hi ha 

ningú: et deus haver 

confós amb un altre 

soroll, Cocó.

EspErant un nou mistEri
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Qui
na
 oloreta!
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Pamela va riure per sota el nas:

—No sé per què, però em sembla que una de 

nosaltres es mor de ganes de trobar un nou cas 

per resoldre!

—Tens raó! És tan divertit investigar 
totes juntes... —va admetre Colette—. Sobre-

tot si té a veure amb els misteris que fan que el 

cor bategui a mil per hora!

Violet va somriure:

—Només hem de tenir una mica de paciència: 

estic seguríssima que algú voldrà contractar 

els serveis de cinc detectives tan espavilades 

com nosaltres ben aviat!

Colette, però, va exclamar:

—Ep! Que no ho heu sentit? Hi ha algú a la porta!

Pamela va somriure:

—Cocó, la teva imaginació t’està jugant una 

altra mala passad...

Però abans que la noia acabés la frase, un enèr-

EspErant un nou mistEri
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gic TOC TOC va ressonar per tota 

l’habitació.

—Ja us ho deia! Aquesta vegada la meva ima-
ginació no hi té res a veure! —va dir satis-

feta Colette, sortint escopetejada a obrir la 

porta seguida de les seves amigues.

—Hola, sóc Katie... —va dir amb un fil de veu 

la noia que tenien al davant.

EspErant un nou mistEri

Benv
inguda! 

encantada de coneixe’t! 

sóc K
atie!
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Aleshores els va ensenyar una de les 

 de visita que les Tea Sisters havien 

deixat al taulell 

de la pastisseria 

de Tamara per do-

nar-se a conèixer.

—Vosaltres sou 

l’Agència 
del Cor, oi?

Les Tea Sisters es van mirar amb complicitat. 
Paulina va ser qui finalment va contestar:

—Exacte! 

EspErant un nou mistEri
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I... precisament t ’estàvem   

esperant!

Per  
a nosaltres, 
MISTERI rima 

amb COR!Som al carreró de les Margarides!
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