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Els habitants de Grandville
estan esverats: han aparegut
objectes estranys en els llocs
més inesperats! Potser la tieta
Caterina, la científica de la
família, en sap alguna cosa…
Però ha desaparegut!
Casualitat? Potser no...
Podran el John
i els seus amics
resoldre el misteri?
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UN TIET
D’ALTA

VOLADA

—Altitud: cinc mil metres. Comencem,
doncs —va murmurar per a si mateix el tiet
Arlo Langur, l’as de l’aviació, tot satisfet.
Estava pelant tranquil·lament un plàtan amb

És la seva manera de p
ilotar! J
. D.

cAPíToL

les mans i controlava la palanca de
comandament amb els dits de les potes.

JD1-JOHN DODO 2.indd 5

5/5/21 8:40

—Tiet? —vaig dir, empassant-me la saliva,
des del seient del darrere.
—Aquesta vella carraca va fina com un patí
sobre una taca d’oli, no et sembla, nebot meu?
—No m’agrada quan l’anomenes carraca
—vaig contestar, mentre el nostre dodovió,
ple de forats, cruixia com si estigués a punt
de fer-se miques.
—Posem una mica de pebrot picant al
motor! —va replicar el tiet—. Aviam si
aguanta!
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—Si aguanta... el quÈÈÈ? —vaig tenir temps
de cridar. Què volia dir? La palanca de
comandament, l’avió o el meu estómac?
Però el tiet Arlo no em va sentir: es va cruspir
el plàtan d’una sola queixalada i va fer baixar
en picat el morro de l’avió, que va foradar
els núvols. Després es va elevar amb un
moviment vertiginós i va tornar a descendir
fent dos tirabuixons en l’aire, dels quals va
sortir encarant el mar de la badia
de Grandville, que, vista des
d’allà dalt, semblava un grill
de llimona blau i relluent.
—Iuhuuu! —cridava el tiet,
remenant la cua com un llaç
de cowboy. L’avió anava
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llançat cap avall i la superfície del mar cada
cop era més a prop, tant que ja s’entreveien les
de pa damunt de l’aigua. Siluetes que a cada
dodosegon es feien més grosses perquè el tiet
Arlo no semblava que volgués aixecar el
morro de l’avió. Només va reaccionar quan, a
còpia de girar en el buit com embogit, va sentir
la primera alarma que arribava de l’altímetre.
Llavors sí que va estirar la palanca cap a ell
amb les potes prènsils i va cridar:

Sempre tan modest, el tiet! J. D.

siluetes de les barques i les llanxes, com molles

—Ara veuràs la maniobra del gran
Arlo! —I la palanca li va
quedar entre els
genolls.
Oh, noooo!
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—Tiet, tiet, tiet! Fes alguna cosa!
—vaig cridar, movent els braços
per buscar els cinturons, el
paracaigudes, el que fos—.
O morirem tots dos!
Des del vidre de la cabina no veia
més que aigua. Podia distingir les
crestes d’escuma blanca allà on les onades
s’arrissaven. Podia entreveure les roques
punxegudes que emergien de les aigües.
Podia sentir...
—I això què hi fa, aquí? —va esclatar el tiet
Arlo, tot atrafegat amb els comandaments.
Vaig veure que subjectava el mànec d’una
destral. La va ficar fent força al forat de la
palanca i va estirar. Amb una estrebada
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(brutal) i un cruixit (espantós),
el petit avió es va redreçar just
a temps, a tan sols un
centímetre de la proa d’un
vaixell de vapor d’on
almenys deu persones,
en un atac de pànic, ja
s’havien llançat al mar.
Vam passar fregant
l’aigua i vam
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trinxar una onada, però metre a metre vam
tornar a agafar altura.
El tiet Arlo no va dir ni una paraula.
Vam aterrar al prat del darrere de casa, entre
els bidons i els triangles que hi havia posat
per marcar la pista.
—Ningú més ho ha de saber, d’acord? —em
va advertir el tiet, apagant el motor—. Però
ha sigut divertit!!! —I va donar un copet a
l’avió.
Jo tremolava tant que no podia descordar-me
el cinturó de seguretat.
Aleshores el tiet Arlo
va aixecar la destral
i la va observar bé:
—Qui pot ser tan
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inconscient per deixar-se una destral de
guerra en un avió? Imagina’t si algú s’arriba
a fer mal!
—I-i-imagina’t —vaig repetir.
I com que no era capaç ni de pensar en
com em deia, vaig baixar de la cabina.
El prat no m’havia semblat mai tan bonic.
Ni l’herba tan aromàtica.
I Vil·la Dodo, davant meu, era com un
somni.
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