DiSEÑADOR
nombre: Silvia

1

maría rubio

EDITOR
nombre: Jordi i Iolanda

CORRECTOR
nombre:

Una moguda màgica!

Si estàs llegint aquestes línies vol dir que estàs a punt
de viatjar a un dels indrets més bojos, al·lucinants
i mega-LOL de l’univers. De debò. Fliparàs.
I no només descobriràs Kazaam, una vall plena
de boscos de patates fregides, dracs,
magues i cadellets de panda.
També coneixeràs la Coco, una noia amb un petit poder
màgic i un gran poder per fer-ne de ben grosses.
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A Kike, per les muntanyes i les abraçades.
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Una passejada
turística per la
Vall de Kazaam
Avui les muntanyes estan cobertes de neu. Bé,
o això és el que sembla, perquè aquí quan neva no
cauen flocs de neu, sinó de nata. Gelat de nata. Potser estàs sorprès, però és un fenomen meteorològic
força normal a la

Vall de Kazaam. I és que aviat

descobriràs que aquí les coses més extraordinàries
són d’allò més normals.
Si hi passeges un dia qualsevol, podràs veure
prats extensos plens de papallones on pasturen els
arquiponis envoltats de roselles. Abans que ho preguntis, els arquiponis són una espècie de poni amb
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el pelatge de tots els colors de l’arc de Sant Martí. Hi
ha qui els considera uns animals una mica ximples
i horteres, però sigui com sigui els hem d’estimar.
La natura els ha fet així.
Quan entres al bosc, és molt habitual que se
t’acostin els juganers pandes nans roses, una espècie autòctona molt similar als

pandes xinesos,

però amb el pelatge més de peluix i, per descomptat, de color

rosa xiclet. Si, per

casualitat, els

veus algun dia, recorda que els encanta que els gratin darrere les orelles, però a la panxa no! A la panxa mai, que es peten de riure i es fan caca a sobre!

Cap al nord és fàcil que trobis ramats de cadells
d’espècies diferents que mai no creixen; i, cap al
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sud-est, al costat del bosc, hi sol haver pingüins

tropicals que beuen llimonada freda al sol i altres
criatures que qualsevol etiquetaria com «l’animal
més guai de l’univers»: dracs, dofins, unicorns o
peixos pallasso, entre d’altres.
Un altre gran avantatge de viure aquí és que la
vegetació dona molts fruits i quan vas d’excursió no cal que t’emportis berenar. La vall és plena
d’avellanes i maduixes silvestres, però el millor és
agafar un trianglet de l’arbre

de sandvitxos

de formatge o fer un volt pel Bosc de Patates

Fregides, per això es recomana portar sobrets de
quètxup a la butxaca.
Em podria passar hores parlant de Guai-magic-làndia, com alguns anomenen la

Vall de Ka-

zaam . Però ho podríem resumir dient que és un
lloc màgic i, definitivament, bastant

guai.

I, just aquí, lliscant en trineu per les muntanyes
cobertes de gelat de nata sota un arc de Sant Martí
de purpurina, arriben la Coco i l’àvia Amàlia .
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Les haurem de perdonar per aparèixer en aquesta història una mica tard, però és que avui han estrenat l’última pel·li de la saga superconeguda de
guerres espacials de la qual són fans, i surten ara
del cinema.
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A la Coco li encanta el seu nom perquè una de
les seves fruites favorites es diu així. També li encanta sortir a passejar amb

Míster Pernil , un

porc molt intel·ligent amb qui comparteix habitació i l’afició pels sudokus. I li agrada força tenir deu
anys, perquè ja són dues xifres. I, com tothom sap,
dues sempre és millor que una.
Per fora és una nena molt normal. Normal per a
Kazaam, és clar. En qualsevol altre lloc destacaria
pels seus ulls turquesa i per la llarguíssima cabellera natural barreja de color taronja foc i blau mar que
mai no es raspalla, cosa que disgusta l’àvia Amàlia.
Però, per dins..., la seva personalitat..., podem dir
que la Coco no té res de normal.
A la seva llista de «Coses més favorites del món»
es poden llegir aficions com:

Banyar-se en refresc. És com tenir un
jacuzzi a casa!
Saltar al llit elàstic del jardí fins a vomitar.
Els entrepans de plàtan amb cacauets.
Recepta patentada.
Llegir sobre magues superpoderoses.
Veure pel·lis de magues
superpoderoses.
Jugar a ser una maga superpoderosa.
Col·leccionar figuretes de magues
superpoderoses.
Saber-ho tot i més sobre magues
superpoderoses.

Tal com deus haver deduït, a la Coco la flipen les

magues superpoderoses . El Pernil diu que hi té una
obsessió malaltissa, però ella s’estima més dir-ne
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«lleuger interès personal». Tant, que de gran li encantaria ser una d’elles. Malauradament, no sap si
ho aconseguirà perquè, tot i que té un poder, com
tothom a la vall, segons ella és una «C-A-C-A».
Però, això sí, practica cada dia vivint aventures
imaginàries. Deuen ser imaginàries perquè, a la

Vall de Kazaam, mai ningú no ha vist un malvat
real al qual enfrontar-se com ho fan les protagonistes dels seus llibres preferits. Ja ho té, això, viure en
un lloc on mai no passa res de dolent.
A la seva iaia, que es diu Amàlia, també li agrada
el seu nom. La seva mare se’n deia, i la mare de la
seva mare, i la mare de la mare de la seva mare.
Així, cada vegada que la criden pel nom, recorda totes les seves avantpassades i sempre contesta amb
un somriure.
Ella sí que té poders molt desenvolupats. De fet,
és una de les magues més poderoses de l’indret:
pot volar, invocar animals mitològics, teletransportar-se, canviar de forma i mil coses més. També fa
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unes croquetes molt bones, tot i que per a això no
fa servir la màgia, sinó una recepta que li va passar
la veïna.
Potser estàs pensant que a totes dues els encanta viure a la Vall

de Kazaam. Però no. A la Coco

no li agrada gens ni mica.
Ja ho sé, és increïble, no té cap lògica ni explicació.
Però potser si continues llegint arribaràs a entendre per què pensa així.
O potser no.
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