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Destinació:
irlanDa!
PING! Dins de l’avió va sonar el senyal de
«CORDEU-VOS ELS CINTURONS» se

guit de la veu del pilot que anunciava la manio
bra d’aterratge. Llavors Nicky va mirar per la
finestreta i, en veure
una gran estesa de núvols flonjos, va fer un
somriure: ja faltava poc per arribar!
Per entretenir l’espera, la noia va agafar el
que tenia damunt de la tau
leta i el va fullejar fins a l’última pàgina, on
guardava amb molta cura quatre cartronets
.
—Perdona, no voldria sem
blar xafardera, però... —va

llibre

acolorits

9
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D estinació : i rlanDa !
dir la senyora del seient del costat—.

SÓN POSTALS, OI?

AIXÒ

Nicky va assentir.
—Doncs sí. Les meves amigues i jo hem passat
una bona part de les vacances d’estiu en llocs
diferents i, per estar en contacte, vam decidir
ENVIAR-NOS POSTALS : a més dels
missatges i les trucades també ens volíem in
tercanviar uns RECORDS que perduressin en
el temps!
La noia li va ensenyar orgullosament els mis
satges que li havien ENVIAT les altres
Tea Sisters mentre ella era a Austràlia.
Só
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Niça
Davant de la PRIMERA
postal es veia un tram
de la Promenade des
Anglais, que és el
passeig marítim de
Niça, i, al darrere, la
cal·ligrafia florida de
Colette li deia:

Ma chérie, nedo a
les aigües
cristal·lines de la C
osta Blava i
espero marxar ca
p al nord...

Xina

Estimada Nicky, des que
vaig arribar, cada dia faig
unes llargues excursions
amb bicicleta. Quan torni
estaré en molt bona forma!

La Segona,
en canvi, mos
trava la Gran
Muralla Xinesa,
que s’estenia en
tremig d’uns tu
rons a la llum de la
POSTA DEL SOL.
El text estava escrit
amb la cal·ligrafia
clara de Violet.
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Nova York

Ei, germana! Avui he trobat un
trèvol a Central Park i he pensat en
tu. Fins i tot Nova York sap on ens
tornarem a veure!

La tercera postal
provenia de Nova
York i el text esta
va escrit amb la

cal·ligrafia

alegrement barroe
ra de Pamela.

perú

L’ú ltima con
sistia en la simpà
tica imatge d’una
llama dreta al jaci
ment arqueològic
de Machu Picchu,
al Perú. Estava es
crita amb la cal·li
grafia ordenada de
Paulina.

Estimada Nicky, tr
obo
a faltar les nostres
converses
d’abans d’adormir
-nos i
sobretot trobo a fa
ltar viatjar
amb tu (però ens
posarem al
dia ben aviat!).

12
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D estinació : i rlanDa !

Q

— UINA AMISTAT MÉS BONICA!
—va dir la senyora que seia al costat de Nicky—.
Et deu fer pena haver d’esperar al final de l’es
tiu per tornar a abraçar les teves amigues!
—No, si, en realitat, ens veurem d’aquí... vint
minuts! —li va revelar Nicky, mirant el rellotge.
En aquell moment la noia es va adonar que
més enllà de la finestreta
havia canviat el panorama: els núvols s’havien
esclarissat i ja es veia la seva destinació: la ciu
tat de Dublín, dividida en dues parts pel riu
Liffey i encarada al mar d’Irlanda!
La noia va explicar a la seva veïna:
—Com que falten unes quantes setmanes per tor
nar a la universitat, hem decidit fer unes vacances

TOTES JUNTES
A IRLANDA!

I molt engrescada va afegir:
—I no seran unes vacances qualssevol perquè
explorarem l’illa... amb bicicleta!

13
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D estinació : i rlanDa !
—Fareu cicloturisme? —va dir la senyora som
rient—. Quina idea més MERAVELLOSA!
Nicky va assentir entusiasmada:
—Estic segura que viurem una aventura
fantàstica! I, a més, aplegarem molt de mate
rial per a un article que sortirà al pròxim nú
mero de la gaseta de la nostra universitat.
—Segur que us ho passareu molt i molt bé!

BON VIATGE!

En aquell moment les rodes de l’avió van to
car la pista d’aterratge i al cap de pocs minuts
Nicky ja era davant de la cinta de recollida
d’equipatges per agafar
la seva motxilla. Però,
abans de tenir temps de
carregarsela a l’esquena,
ja va sentir un PIP del
MÒBIL que li anun
ciava l’arribada d’un mis
satge.

14
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D estinació : i rlanDa !

SOMRIENT

La noia el va llegir
i es va dirigir
de seguida cap a les portes corredisses que
portaven a la zona d’arribades dels passatgers
que acabaven d’ATERRAR , però a molt
poques passes de la sortida en què l’espera
ven les altres Tea Sisters es va aturar de cop i
volta... ENCARA FALTAVA UNA COSA!!!

te m a pu nt
Ja he m at er ra t i es
re m !
de pe da l.. . T’ es pe
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D estinació : i rlanDa !
Amb una rialla divertida va treure de la mot
xilla el seu CASC de ciclista i se’l va posar.
Ara sí que estava a punt per ABRAÇAR les
seves amigues i marxar juntes a la descoberta
de l’Illa Maragda.

L A V E R DA
I R LA N DA !
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