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Una festa
al jardí

Eren les vuit en punt i els últims rajos del sol,
que ja anava cap a la POSTA , tenyien de taronja el jardí de Ratford.
—H A QUEDAT PERFECTE —va murmurar Colette, mirant alegrement al seu voltant—.
Les taules parades, els fanalets encesos, les flors
a cada racó, els plats, els gots, els coberts...

AAAAAAH!

—Què et passa, Cocó? Que t’ha picat un mosquit? —va dir Pam, acostant-se a la seva amiga.
Colette va negar amb el cap i va AFERRAR
la noia pels braços:
—Ens hem descuidat les FORQUILLES!
De pressa, que està a punt d’arribar tothom!!!
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* Un party planner és una persona que
es dedica a organitzar festes.

U na

festa al jardí

.. .

—A punt, no..., ja són aquí —va dir Nicky
INDICANT la petita multitud d’estudiants de
Ratford que arribava al jardí en aquell moment.
—Tranquil·les, ja les vaig a buscar jo, les forquilles! —va exclamar Tanja, i va arrencar a
córrer cap a l’edifici de la universitat.
—Els meus ENTREPANS FARCITS es
poden menjar amb els dits —va replicar Pam
amb una rialleta, mentre col·locava una safata
en una taula.
—No ET PREOCUPIS ,
Quina festa
mé
s
Cocó. Serà una festa de
av
or
ri
da
fi de curs d’allò més fantàstica —la va tranquil.litzar Nicky—. Hi hem dedicat tots molts esforços
per ORGANITZAR-LA!
—Si m’haguéssiu fet cas
a mi i haguéssiu contractat
un party planner* profes-
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U na

festa al jardí

sional, hauria estat més elegant —va rondinar
Vainilla, que acabava d’arribar seguida de les
seves companyes inseparables, les Vainilla
Girls.
—El més important és passar-ho bé
—va replicar Craig, que va agafar de cop tres
entrepans de Pam.
—Això! I celebrar-ho amb els amics —va
afegir Ron.
—Tot plegat és tan banal... —va remugar Zoe,
mentre s’allunyava amb les altres Vainilla Girls.
—Doncs per a mi tot és magnífic —va comentar Shen—. Sobretot els teus requisits,
Pam... Pam?
—Se n’ha anat a ballar —va dir Paulina, assenyalant la seva amiga, que en aquell moment ballava DESENFRENADAMENT a l’espai
del jardí reservat a la música, on algú havia
posat l’aparell a TOT VOLUM.
—Ah... —va fer Shen, sospirant decebut.
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U na

festa al jardí

—Ei, aquesta és la cançó preferida de Marion! —va exclamar Colette, alegrant la cara.
—És veritat! er cert..., on s’ha posat? En el
fons, la festa es fa en honor seu! —va afegir
Elly.
Les noies van començar a buscar l’estudiant
francesa, una amiga d'ihfància de Colette que
havia vingut de París per passar dos mesos estudiant a Ratford. Aquella festa coincidia
amb el seu últim dia a la universitat i les Tea
Sisters li havien preparat una SORPRESA .
—No hi és. I l’he buscat per tot el jardí! —va dir
Nicky, que tornava de fer un volt d’exploració.
—Doncs tampoc l’he vist al pati de la universitat... —va afegir Violet—. Ha desaparegut!
—Qui ha desaparegut? —va dir una veu per
darrere de les noies.
—Marion, ets aquí! On t’havies posat? —li
va preguntar Colette, abraçant-la.
—He anat a la bibli o teca a buscar

p
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U na

festa al jardí

una cosa —va respondre la noia amb un somriure enigmàtic.
—A la biblioteca? A aquesta hora? —li va demanar Violet, sorpresa—. I què BUSCAVES?
—Això! —va exclamar la noia, ensenyant-los
un llibre acolorit que duia amagat darrere
l’esquena.
—Una guia de Tun´sia? —va preguntar Paulina—. Per què?
—Us ho explicaré després...
icaré des
e x Pl
Pr
és
ho
...
s
—va dir Marion, fent-los
u
l’ullet somrient—.

QUAN S’ACABI
LA FESTA !

TUNÍSIA
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