
La calor ha arribat al poble 

de Moonville, i l’Anna i els altres 

bruixots planegen una excursió al pantà 

per refrescar-se. Malauradament, els veïns 

han convertit el lloc en un abocador. Tot és ple 

de llaunes de refresc, bosses velles, 

un monstre amb tentacles…

Un monstre?! El màgic Club de la 

Lluna Plena l’haurà de vèncer!

O potser haurà de salvar-lo?O potser haurà de salvar-lo?
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Uf, per fi has obert el llibre! 

Si haguessis trigat una mica més, m’hauria 

desfet. Tan sols quedarien dues mitges de colors 

surant en un bassal. I és que les bruixes no 

tolerem gaire bé les temperatures elevades. A mi, 

fins i tot se m’ha pansit la vareta. 

Doncs sí, soc l’Anna Kadabra, aprenenta de 

bruixa. O el que en queda. 

Coneixes un conjur  
refrescant?
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La calor ja ha arribat a Moonville, el poble 

màgic on visc. O més aviat ens ha atropellat. 

Quina xafogor, quines al·lèrgies, quins mosquits! 

Són tan grossos que semblen borinots. En lloc de 

picar-te, t’envesteixen. 

Però els insectes no són el pitjor, ni de bon 

tros. L’onada de calor ha despertat criatures 

encara més terribles. Si vols continuar llegint,  

t’hi hauràs d’enfrontar! 

Tot va començar durant una reunió del Club 

de la Lluna Plena a la vella mansió. Som quatre 

aprenents que estudiem màgia després d’escola. 

Aquella tarda, Madame Prune, la nostra mestra, 

ens llegia un llibre supergruixut. Un quilo i mig 

de pur avorriment.

—La poció purificadora s’ha d’equilibrar amb 

sals de plata i ha de reposar tres nits a la llum de 
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la lluna. A continuació... —Llavors va aixecar la 

vista i ens va mirar—. Que us passa res, nens?!

A mi, com a mínim em passaven tres coses: 

Però és que els altres tres encara estaven pitjor.

Al Marcus Pocus, el meu millor amic, els 

mosquits l’estaven cosint a picades. I com que  

ell mai no faria mal a un animal, es conformava  

a espantar-los agitant la vareta.

L’Àngela Sèsam, al·lèrgica al pol·len, no parava 

de gratar-se. Tenia la pell tota esgarrinxada.  

1. No hi entenia ni un borrall

2. Se’m tancaven els ulls

3. Suava com un pingüí en una 

parada de salsitxes



Ah, i duia botes de cowboy en comptes de 

vambes. No em preguntis per què.

A la Sarah Kazam, la més gran de la classe, 

massa orgullosa per suar, se li escapaven uns 

badalls enormes. I al cap d’una estona també  

se li va escapar una cosa de dins del barret.  

Era la Cruela, la seva mascota, que estava a punt  

de convertir-se en brou de ratpenat. 



Les altres de mascotes del club són un gripau, 

un corb i el Cosmo, el meu gat. Però estaven tots 

tan quiets i abatuts que semblaven dissecats.
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—Au, sou uns exagerats —va dir la profe—. 

Això ho arreglem amb un bon encanteri 

refrescant! 

Però... puf!, la seva vareta estava tan 

reescalfada que només va deixar anar un núvol 

de pols.

—Bé —va tossir, avergonyida—. Potser sí 

que fa una mica de calor. Us aniria bé fer unes 

vacances.

Vacances, aquesta sí que era una paraula 

màgica.




