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Una pastisseria

amb gUst de casa
«De vegades, un dolç no és solament un dolç»,
pensava Colette mentre assaboria un cupcake
de cireres, el seu preferit. «De vegades, un dinar o un berenar», es deia la noia
OBSERVANT les seves amigues, que seien
en una tauleta de la
Pastisseria Daisy amb
ella, «és més que res una
ocasió per passar
una estona amb les persones que t’estimes».
I Colette estava convençuda que el deliciós
sabor dels cupcakes de
cirera sempre li faria
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U na

pastisseria amb gUst de casa

venir a la MEMÒRIA el record de les tardes que ella i les altres Tea Sisters passaven
fent petar la xerrada a la
de la seva amiga Tamara. Els estudiants de
Ratford s’hi trobaven sovint, allà, per assaborir DOLÇOS de tota mena i gaudir
de l’atmosfera acollidora del local. Des de
feia poc, Tamara hi organitzava
també petites activitats com ara
exposicions, presentacions de
llibres ,
D IM A R TS ic a !
concerts i cursets
togràf
E x p o s ic ió f o
de cuina, que havien suscitat un
D IM E C R E S
e
d
To r n e ig
gran INTERÈ̀S
g
n
o
p
p in g –
entre la clientela.
—Tamara ha tingut una idea genial! —va exclamar

pastisseria
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U na

pastisseria amb gUst de casa

Paulina, mentre LLEGIA un tríptic en
què s’informava de totes les activitats i les
vetllades ESPECIALS que organitzava la
noia.
—La
s’ha conver-

Pastisseria Daisy

tit en el punt de trobada dels habitants de
l’illa! —va afegir Nicky.
—Oh, i tant! —va comentar Pam, que va clavar
queixalada a un gran tall de
pastís mentre observava el local ple de gom a
gom.
—Bon berenar, noies! —els va dir en aquell
moment Tamara, que passava pel costat de
la taula de les Tea Sisters.
Duia a la mà un full de color on hi
havia escrita una cosa que les noies no van
poder llegir.
Abans d’allunyar-se’n, Tamara va afegir amb
un
:
—Ah, i sobretot..., guardeu-vos demà al vespre! Us espero!

SOMRIURE
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??Encuriosida?

pastisseria amb gUst de casa

e

G

d Mà al
vos
per aquelles parauve
usp
e
d
re
r
a
!
u
les, Colette es va aixecar i va anar a llegir el cartell que la
K
seva amiga havia
enganxat a la
porta d’entrada.
—I doncs? Què s’ha
empescat Tamara aquesta vegada?
—va preguntar Nicky quan Colette va
tornar a la taula.
Llavors la seva amiga va fer un somriure murri:
—
Ah, sí, ja ho sé!
Sota la mirada divertida de les seves amigues,
la noia va agafar una CULLERA , se la va

o
ara

Ke!

D ONCS... COM

US HO DIRIA...?
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U na

pastisseria amb gUst de casa

posar davant de la boca com si fos un micròfon i va improvisar una tonada:
—

DEEEMÀÀÀ, KARAOOOKEEE!

M
DA É S
!

Totes cinc van riure de
gust: la vetllada seria...

Ò

L
L
I
A
’
...D ERT
DIV

12
T2_0010258525 Les notes del cor 007-119.indd 12

31/3/20 12:00

