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Art, nAturA
i misteris

Un tebi sol primaveral acabava de sortir al cel de la
Universitat de Ratford. Els ocellets refilaven alegrement a les branques frondoses dels arbres, i les flors,
encara molles de rosada fresca, obrien els seus pètals a la llum del nou dia.
—Noies! —va cridar alegrement Violet mentre
trucava a la porta de l’habitació de Colette i Pamela.
Despertades de sobte, les dues companyes es van
SOBRESALTAR al llit.
—Per mil bieles desbielades, què passa?! —va
exclamar Pamela fregant-se els ulls.
—Res, que Paulina i jo anem al seminari
«Art i natura», per si us interessa... —va
respondre Violet.
—Quina hora és?! —va preguntar Colette.
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A rt ,

nAturA i misteris

—Les vuit —va respondre Paulina—. Encara falten
tres minuts, per ser més exactes.
—va rondinar Colette—.
—
Si no dormo una hora més la meva pell no haurà reposat prou i tindré els ulls inflats tot el dia!
—No hi ha res més relaxant que pintar enmig de la
NATURA —va replicar Violet—. Ho hauries
de provar, Cocó!
—Nicky també hi va! —va afegir Paulina.
—D’acord, però... això inclou l’esmorzar, oi? —va
preguntar Pam saltant del llit amb un somriure endormiscat.
espectacular —li
—Oh, i tant! Ens espera un
va dir Paulina per animar-la.
—Entesos! Em vesteixo i baixo de seguida! —va exclamar Pam, xocant la mà amb la seva amiga.
—I tu què fas, Colette? T’hi apuntes? —li va demanar Violet.
La noia es va deixar caure enrere, damunt del coixí.
S’ho va rumiar un instant i després va respondre:
—És clar, ja m’heu des esvetllat . A més, he llegit

És súper d’hora

bufet
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al Ratvogue que l’aire fresc del matí fa miracles a la
pell. Espereu-me un minutet, que vaig al lavabo a
arreglar-me.
—T’esperem a baix —va respondre Paulina; després va fer l’ullet a Violet i va afegir en veu baixa—:
Ja sabem quant duren els «minutets» de la nostra Cocó!

T’hi ap
ar
És cl

untes, Cocó?

!

T2_0010264273 El mirall secret de les fades 007-154.indd 9

3/10/20 12:16

A rt ,

nAturA i misteris

Mentre anaven cap al jardí, les noies es van fixar
que la UNIVERSITAT estava especialment silenciosa i tranquil·la aquell dia. Solia passar els caps de
setmana primaverals, perquè els estudiants tornaven a casa seva o feien petites excursions per la rodalia.
—Quina pau... —va comentar Violet, mirant al seu
voltant.
—És un dia perfecte per PINTAR la natura... enmig de la natura! —va afegir Paulina.
—Aquests tallers creatius són una gran idea —va
confirmar Nicky, que arribava en aquell moment.
El JARDí de la universitat era un oasi
de tranquil·litat. Sota la capçada ondulant d’una
alzina enorme hi havien col·locat uns quants cavallets i tamborets. Una mica més enllà hi havia una
GLORIETA amb una gran taula parada.
—Un esmorzar a base de iogurt i fruita, lleuger
però nutritiu, és la millor manera de començar el
dia! —va exclamar Pam, que va arrencar a córrer
cap al bufet.
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Nicky i les altres van somriure divertides: la seva
amiga no canviaria mai!
—Som-hi, noies! Anem per feina! —va dir Violet
havent esmorzat, mentre posava la seva tela damunt
d’un dels CAVALLETS. Després va obrir la seva estimada caixa de pintures, que tenia des que era petita, i va començar a triar els tubets que utilitzaria
per al seu quadre.
—Déu-n’hi-do, que ordenada que ets! —va comentar Nicky, comparant la seva
CAIXA amb la de
la seva amiga.
—L’ordre m’ajuda a treballar més bé —li va respondre Violet.
—Ah! Deu ser per això que
sempre em surten un pèl...
les meves
«originals» —va replicar Nicky ensenyant-li un quadre que no era cap meravella.
—Si vols, t’ajudo a fer l’esbós —es va oferir
l’amiga.

pintures
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—Em faries un gran favor! —va exclamar Nicky,
posant-se al seu costat—. Gràcies!
Paulina se’n va anar uns quants metres més enllà
per retratar un arbust florit, mentre que Pamela
va triar com a tema un detall de la gran alzina que
s’elevava enmig del jardí.
Les noies es van concentrar en la pintura aprofitant
aquell dia plàcid i assolellat.
Al cap d’una estona Paulina va donar un cop d’ull
al seu mòbil i hi va veure una cosa que la va sobresaltar. Es va girar cap a les altres i, ensenyant-los
la pantalleta del telèfon, els va anunciar:
—Noies! Acabem de rebre un missatge de Will
Misteri!
—Què?! —va exclamar Nicky, sorpresa—. Que estrany que te l’enviï al mòbil...
—Va ser idea meva —els va confessar Paulina—.
Després de l’última missió vaig desviar els missatges del mòbil supersecret al meu TELÈFON , per estar sempre localitzables en cas d’emergència. El text
està encriptat però tinc un programa que el desxifrarà.
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És

tan guai pintar!
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—Què diu?!! —va preguntar Violet, en veure l’expressió preocupada de Paulina.
—Poca cosa, la veritat —va respondre la noia—.
Ha escrit que hem d’anar al departament al més aviat
possible, per un PROBLEMA URGENT!

URGENT! VENIU DE
TER
SEGUIDA! HELICÒP
ATERRA PRAT NORD
!
D’AQUÍ A UNA HORA

Just en aquell moment va arribar Colette.
—Sort que ja ets aquí, Cocó! Will Misteri ens reclama al Departament de les Set Roses! —va
dir Paulina, ensenyant-li el missatge del mòbil.
—Per què no ens ha trucat com sempre? —va preguntar Colette, sorpresa.
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—Sí que ÉS ESTRANY, i també és estranya
aquesta partida sobtada en ple dia —va comentar
Nicky—. La situació deu ser especialment greu!
—Ho sabrem quan hi arribem, n’estic segura —va
dir Paulina—. I ara afanyem-nos, que l’helicòpter
ultrasònic està a punt d’arribar i nosaltres...

,

HEM D ESTAR
PREPARADESI.
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