
2

Un
 p

ro
bl

em
a 

am
b 

al
es

10253034

A Moonville sempre passen coses 
estranyes, però és la primera vegada 

que plouen tifarades amb purpurina! 
Sembla que el culpable és un cadellet 

volador, meitat porc, meitat unicorn. 
L’Anna Kadabra i els seus amics del Club 

de la Lluna Plena l’hauran de posar 
fora de perill abans que el descobreixin 

els seus enemics...

els malvats Caçabruixes!
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AAAA Moonville sempre passen coses 
estranyes, però és la primera vegada 

que plouen tifarades amb purpurinatifarades amb purtitififafararadades amambmb pururpurinurppururininaana! 
Sembla que el culpable és un cadellet 

volador, meitat porc, meitat unicornmeitat porc, meitat unimeeieititatat porc, meieititatat ununinicornnicornrn. 
L’Anna Kadabra i els seus amics del Club 

dde la Lluna Plena l’hauran de posar 
fora de perill abans que el descobreixin 

elss seus enemics...

els malvats Caçabruixes!els malvats Caelelss mamalalvlvatats Caççabruixeaçababruiuixixexesxes!!
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Passa, passa, arribes just a temps!

A temps de veure com em fico en un embolic 

de tres parells de nassos. De nassos de porc, més 

concretament. 

Però espera’t, no hauríem de començar la 

casa per la teulada. O, com diem les bruixes, 

no hauries d’agafar la vareta per la punta. 

T’arrisques a convertir-te en un gripau. 

Has vist un 
porc volant?
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Començaré pel principi. Em dic Anna i soc 

estudiant de bruixeria. 

Visc a Moonville, un poble petit amb un secret 

enorme: és un lloc embruixat! Es tracta del punt 

on convergeixen els corrents màgics de tot el 

país. 

Els poders se’m van despertar quan m’hi vaig 

mudar amb els pares. Que, per cert, no tenen ni 
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idea que soc una bruixa. Així que, vigila, no ho 

xerris!

Cada matí vaig a l’escola i cada nit volo fins 

a la torre d’una vella mansió encantada. Allà 

estudio bruixeria amb els meus amics Marcus, 

Àngela i Sarah. Tots hem estat reclutats per 

Madame Prune, una bruixa que està una mica 

guillada i que vol tornar la màgia a Moonville.

Les nostres mascotes també són especials. 

El Cosmo, el meu gat, és tan escorredís que 

sospito que pot travessar les parets. També és 

capaç de desendreçar-me el calaix dels mitjons 

en tan sols deu segons. Però això és perquè, 

a banda de màgia, té molt mala llet. 

D’altra banda, també hi ha els animals màgics 

salvatges. Els estudiem cada divendres a la classe 

de zoologia fantàstica. 
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El gripopòtam, per exemple, és verd, berrugós 

i té la mida d’un armari de quatre portes. 

La gallina de la pólvora pon ous explosius.

L’esquirol amb cua d’escurçó és molt tendre 

per un costat, però mortal per l’altre.

També hi ha el conill invisible, com aquest: 

orelles

potes

ulls
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La criatura que coneixeràs al llarg d’aquest 

llibre té una banya al mig del front i deixa una 

estela multicolor mentre vola pel cel. Et sona?  

No, no és un unicorn ni un cavall alat. 

És un porquicorn. Una mena de porc amb 

poders extraordinaris... i perillosos.

És clar que, ara que ho penso, tot va començar 

per culpa d’una altra mena de porc. Un de 

més perillós. El meu company de pupitre, un 

pocavergonya que es diu Oliver Dark. 
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