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Viatjant...
Viatjant!
Violet va trucar delicadament a la porta de
l’habitació de les seves amigues Colette i Pamela. Ja era gairebé hora d’anar a dormir i els
altres estudiants de la Universitat de Ratford s’havien retiassa, V
a, P
iV
ss
í!
a
rat a les seves cambres.
P
Però les Tea Sisters tenien una
trobada especial...
—Passa, passa, Viví! —va exclamar Colette, que va obrir
la porta per deixar-la entrar.
—Que guai, sembla una festa
de pijames! —va comentar
alegrement Violet.

9
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V iatjant ... V iatjant !
—No pot ser una festa de pijames si hi falta la
teca —va comentar Pam—. Pastes, crispetes,
patates...
—La que falta és... Paulina! —va exclamar
Nicky, que ja feia estona que havia arribat.
—Com és això? Ha estat ella qui ha convocat
aquesta trobada misteriosa ... i ara no s’hi
presenta? —va comentar Violet.
En aquell moment va sonar el mòbil de Colette
i a la pantalleta va aparèixer un missatge:

1 MISSATGE
NOU
De: Paulina

Hola, noies! Mireu el web
viatjantviatjant.com
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V iatjant ... V iatjant !
Pamela va arrugar el front i va preguntar:
—Oi que és el nom del web de viatges amb
què Pilla col·labora des de fa algun temps?
—Sí, és aquesta —va confirmar Colette—. Sé
que li han donat una columna fixa en què
explica totes les curiositats dels llocs
que visitem durant els nostres viatges. —Llavors va engegar el portàtil i va afegir—: Vinga! A veure què vol que descobrim la nostra
amiga!
U
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V iatjant ... V iatjant !

www.viatjantviatjant.com

* El xef és el cap de cuina, la figura més
important d’una cuina professional.

Estimats amics de Viatjantviatjant,
Ja tenim el guanyador del concurs «Cinc
dies amb el xef»! El premi serà una estada
a Barcelona per fer un reportatge del
restaurant Banquet i l’afortunada és la
nostra fantàstica... Paulina!

—Per mil pistons encallats! Paulina anirà a
Barcelona i escriurà un article sobre el fabulós
restaurant Banquet?! —va exclamar Pamela,
incrèdula.
—Que el coneixes? —li va preguntar Violet.
—I qui no el coneix?! —va replicar la seva
amiga—. És un dels restaurants més famosos
de l’Estat espanyol! I el seu cap, el xef* Pasqual, és un mite!

12
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V iatjant ... V iatjant !
—Ben dit, Pam! —va exclamar Paulina, que
en aquell moment treia el nas per la porta de
l’habitació.
—Pilla! Entra i
tot! —li va
demanar Nicky.
La noia els va explicar que havia participat al
concurs de viatjantviatjant.com per provar
d’aconseguir aquella oportunitat tan fabulosa.
—La redacció va estudiar els reportatges que
havíem escrit tots els col·laboradors la setmana passada i va seleccionar el meu! —va dir,
molt contenta.
—Quin era? —li va preguntar Nicky—. El de
la Costa Blava?
—Segur que era el del nostre viatge als Estats
Units de costa a costa! —va dir Pam.
—Aneu molt errades, amigues meves. Anava
d’un lloc mooolt més A PROP , però no per això
menys important, ben al contrari... —va replicar Paulina amb un somriure.

13
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V iatjant ... V iatjant !
Colette es va donar un cop al front amb la mà.
—És clar! La setmana passada vas publicar
un article especial sobre ATFORD i l’Illa
de les Balenes! Es titulava «De vegades no hi
ha una destinació millor que... casa nostra»!
—Tens raó, Cocó, ara me’n recordo! Gairebé
em vaig emocionar quan el vaig llegir —va dir
Violet—. Mai se m’havia acudit mirar el lloc
on vivim amb ulls de turista. Me’n vas fer descobrir una PERSPECTIVA nova!
Somrient, Paulina va afegir:
—A la redacció del web també els va agradar
molt, precisament perquè era una elecció
insòlita. I gràcies a això... he guanyat el viatge
a Barcelona!
—Estic supercontenta per tu! Quan coneguis el
mític xef Pasqual, li demanaràs un autògraf
per a mi? —li va preguntar Pamela amb els
ulls brillants.
—Per què no l’hi demanes tu mateixa? —va

R

14
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V iatjant ... V iatjant !
replicar Paulina, mentre es treia de la butxaca
unes targetes que va bellugar davant del nas
de la seva amiga.
—Què...? Però si són
quatre bitllets d’avió
per a Barcelona! —va
exclamar Pamela.
—Justa la fusta!!! I, per
ser més precisos, són els
vostres bitllets d’avió!
He pensat que us agradaria acompanyar-me
en aquesta aventura a Barcelona, ara que
tenim les vacances primaverals després dels
EXÀMENS i...
Paulina no va poder acabar la frase perquè les
seves quatre amigues del cor se li van tirar al
damunt per fer-li una gran abraçada .
—Ets la millor, germana! —va cridar Pamela—. Ens portes a totes al Banquet! Això és
un somni!

15
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V iatjant ... V iatjant !
Vis

ca ! ! !

—Xist, Pam! Que despertaràs tota la universitat! —va
dir Colette amb una rialleta.
Nicky, en canvi, va començar
a enumerar les coses que calia
fer per planificar les vacances.
—Primer de tot he de donar
un cop d’ull a la guia per saber-ho tot de Barcelona. Hi
deu haver un munt de llocs
per visitar!
—Oh, i tant! És una ciutat molt bonica, amb
molt art i un munt de museus —va comentar
Violet, amb ulls somiadors.
—Que vosaltres podreu visitar mentre jo seré
al Banquet buscant inspiració per al meu
REPORTATGE ! —va dir Paulina, somrient—.
Què? Us agrada, doncs, la meva idea?
—Que si ens agrada? Ens morim de ganes de
marxar! —va exclamar Nicky.

16
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V iatjant ... V iatjant !
—Mireu! Cocó ja ha començat a fer l’equipatge —va observar Pam, assenyalant la seva companya d’habitació, que s’esforçava per baixar
una maletota rosa del prestatge de dalt
de l’armari.
Quan Colette es va adonar que les altres l’observaven, els va picar l’ullet i va comentar:
—Què? Viatjant viatjant... necessites l’equipatge adequat, no?

17
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