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Per solucionar un cas, necessites
registrar tots els detalls. En
aquesta fitxa podràs anotar les
claus de la teva investigació:
escriu les pistes, apunta els
sospitosos... i resol el misteri!
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CAT LE BLANC va néixer a Vancouver en una família molt viatgera i, gràcies a això, es va convertir en ciutadana del món.
Sabem ben poques coses d’ella,
però tenim tres dades que han
estat confirmades: mai se separa
dels seus dos gats perses, és una
apassionada del cinema i en algunes ocasions ha estat vista
davant de la seu de la CIA a Virginia (però aquesta és una altra
història).
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Una missió fàcil aquesta vegada per a la Juliette, la
Lola i la Bobby: LES TRES AGENTS SECRETES més
llestes han de volar a Roma per fer de GUARDAESPATLLES d’una princeseta que en realitat és ben empipadora, i que no dubta a anar de dret a les urpes d’un
enemic misteriós...
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1

UN RITUAL
IRRENUNCIABLE

Com qualsevol família, la dels Ness també tenia rituals i costums als quals no renunciava mai, i entre
aquests un dels més esperats era anar a comprar el
diumenge a la tarda.
—Aquí tens la teva revista! —va dir la Bobby mentre lliurava a l’avi Truman un exemplar d’Encreuats—.
Així, mentre ens esperes no t’avorriràs…
—I aquí té el seu cafè! —va afegir la Lola, i va allargar al vellet un got fumejant.
Per a les Berry Bees i l’avi de la casa, allò era un ritual dins el ritual: quan arribaven al supermercat, ell
se n’anava a seure en un banc al sol amb el Fluffy,
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mentre elles s’aturaven al quiosc i a la cafeteria per
comprar-li una revista de mots encreuats i un cafè al
cacau i caramel.
—I això és per a tu, mon chéri —va dir la Juliette
mentre llançava una galeteta al Fluffy.
—BUB! BUB! BUB! —va bordar enèrgicament el
gosset, i amb un gran salt la va agafar al vol entre les
dents.
En aquell precís moment va arribar el papa Will
amb dos carretons del supermercat. Just al darrere
van aparèixer la mama Cindy i el petit Fed, que empenyia amb moltíssim entusiasme un minicarretó de la
compra.
—A punt, noietes? —va preguntar el papa Will,
alegre.
—Molt a punt! —van respondre alhora la Bobby, la
Lola i la Juliette.
—Aquest és el vostre carretó i aquesta la vostra
llista de la compra; ens veiem d’aquí a una hora a la
secció de congelats —va dir l’home mentre entregava
la llista a la seva filla.

11

T2_10237569 BB3_Operació princesa rebel 008-128.indd 11

—I si no trobeu alguna cosa de la llista, truqueu-me!
—els va dir la Cindy, mentre tornava a deixar a lloc
una planta ornamental que el petit Fed ja havia ficat
al minicarretó.
Les joves espies van repassar la llista i es van intercanviar un somriure: si feia poques setmanes havien
desbaratat una banda de segrestadors…, segur que
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se’n podien sortir també amb la «Missió: ajuda el
papa i la mama a fer la compra!».

DONCS SÍ
—Rotlles de paper de cuina de triple capa cap al carretó! —va anunciar la Lola, enfilada a un prestatge de
la secció «Neteja de la llar».
—Bàsquet! —va cridar la Bobby des de baix, quan
la seva amiga va fer un llançament perfecte dins el
carretó.
—Ara hem de buscar el xampú a la… —va dir la Juliette, consultant la llista, abans d’interrompre’s i girarse de cop.
—Què passa, Jujú? —va preguntar la Lola,
posant-se al seu costat.
—No ho sé… —va contestar la Juliette—.
Tinc una sensació estranya…, com si algú ens
seguís…
—Doncs no em sembla que hi hagi ningú
—va dir la Bobby, mentre mirava cap al fons
del passadís.
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En realitat hi va veure passar en Fed, que havia ficat el rètol «Tot al 30%» al minicarretó, i just al darrere la mama Cindy, que corria apressada darrere del
seu fill mirant d’enxampar-lo. Però, pel que feia a la
resta, la situació semblava tranquil·la.
—C’est vrai, em dec haver confós —va dir la Juliette
mentre anava cap a la secció de «Bellesa i higiene».
Però, tan bon punt van girar la cantonada, les tres
noies van sentir un soroll sobtat i van veure un pot
de laca que rodolava per terra. Seguint-lo amb la mirada, van intuir que l’havia fet caure una figura encaputxada que s’amagava darrere d’una torre de paper
higiènic!
Just en aquell moment, un rostre conegut va treure el cap de la torre: era el seu company d’escola, en
Kurt, que anava vestit amb una dessuadora verda
amb caputxa!
—Noies! —va exclamar el noi fent veure que estava
sorprès—. No us havia vist!
Mentre la cara se li posava tan vermella com els
pots de xampú a la síndria que hi havia exposats als
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prestatges, la Lola i la Juliette es van intercanviar
una mirada divertida: estaven convençudes que en
Kurt, un dels alumnes més populars de l’escola Paillard, on era el capità de l’equip de bàsquet, estava
secretament enamorat de la Bobby!
Però, pel que semblava, aquell enamorament estava destinat a mantenir-se en secret: una mica perquè
el tema «Nois» no entrava en la llista dels «100 temes
preferits de la Bobby», i una mica perquè en Kurt, davant de la Bobby, deixava de ser el noi desimbolt
i sociable i es convertia immediatament en el tímid i
cohibit «Kurt-doncs-sí…».
—Hola, Kurt! —va exclamar la Lola, acostant-s’hi
amb el carretó, amb un somriure—. També has vingut
a comprar?
Esforçant-se per semblar espavilat, en Kurt va balbotejar les úniques paraules que semblava capaç de
pronunciar en presència de la Bobby:
—Doncs sí…
—Ets amb els teus pares? —va preguntar la Juliette
mirant al voltant i veient com en Fed aquest cop fica-
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va al minicarretó una màquina de posar preus que
havia pres a un dependent.
—Doncs sí… —va sospirar en Kurt.
—Nosaltres també: sempre ens repartim la llista de
la compra i així acabem abans
—li va explicar la Bobby, i assenyalant la secció «Begudes»
va afegir—: Ara anem cap allà,
vens amb nosaltres?
—NO! —va exclamar la Lola
quan es va adonar que el penjoll
en forma de gerd del braçalet
de la seva amiga emetia una llumeta vermella. També el seu
penjoll en forma de maduixa i
el nabiu al canell de la Juliette
emetien una llum intensa: Miss
Berry les estava convocant!
N’hi va haver prou amb una
mirada, i la Juliette i la Bobby
ho van entendre a l’instant!
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—Perdona, Kurt, ens hem equivocat: en realitat ja
hem acabat, adeu! —va interrompre la conversa la Juliette, va fer una bola amb la llista de la compra, va
agafar el carretó i va marxar.
—Una altra vegada serà! —va afegir la Bobby, unintse a les seves amigues.
—Doncs sí… —va sospirar en Kurt, desconsolat, quan
la noia ja estava massa lluny per sentir-lo.
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