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Una cita
a l ’ a cadèmia
Aquella tarda, ja feia UNES QUANTES
HORES que les Tea Sisters estudiaven
amb molt d’afany i concentració a la seu del
Club dels Dofins. En aquella sala no se sentia
ni una MOSCA.
De sobte, Pamela va tancar de cop el llibre de
ciències i va anunciar a les seves amigues:
—Ja he acabat, per

avui!

—Jo també! —va dir
Nicky, poc després,
posant la caputxa al
marcador—. I vosaltres?
—També! —va excla-
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U na

cita a l ’a cadèmia

mar Violet. I després va fer UN COP D’ULL
al rellotge de paret i va afegir—: Noies, ens
en hem sortit!
Colette va entendre DE SEGUIDA per què
la seva amiga estava tan interessada en l’hora
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U na

cita a l ’a cadèmia

i va fer un SOMRIURE mentre Paulina posava veu al pensament de totes:
—Encara arribem a temps a la presentació
del llibre de fotografies de Tom
Look: Bosses de mà perfectes!
D’ençà que la prestigiosa Acadèmia de la
Moda del DISSENYADOR havia obert una
sucursal a l’Illa de les Balenes, les Tea Sisters
i els seus companys no es perdien cap ocasió
per descobrir trucs i
d’aquell
món que tant els apassionava... i aquella presentació era una ocasió que no es podien perdre de cap de les maneres!
—Au, vinga, què esperem? —va preguntar
Pamela, que es va AIXECAR i es va dirigir cap a la porta—. Som-hi, germanes!
Quan van arribar a l’Acadèmia de la
Moda, els va cridar l’atenció una cosa abans
d’ENTRAR a l’aula on tindria lloc la presentació.
Al pati, en un TAULER d’anuncis on

9
T2_0010301744 Amigues per la moda 007-119.indd 9

23/6/22 9:06

U na

cita a l ’a cadèmia

s’informava als estudiants de totes les activitats i cursets extraordinaris, hi havia un full
blau que va CAPTAR l’interès de Paulina.
—Que ho heu llegit? —va preguntar la noia,
a les seves amigues—. Coneixeu Sissy Espurna?
En sentir aquell nom, un record va tornar al
pensament de Colette.
—Sííí! —va exclamar la noia—. És una gran

MOSTRANT-LO

DISSENYADORA novaiorquesa jove i molt

prometedora; vaig llegir una entrevista que li
van fer els de Ratvogue!
—Doncs impartirà un seminari aquí, a l’Acadèmia de la Moda —els va dir Paulina—. Escolteu: «Durant el curs, Sissy Espurna
ensenyarà als estudiants a donar un toc
ECOLÒGIC i ELEGANT al seu estil,
i a potenciar el reciclatge de peces de roba
vella».
—Ostres, que interessant! —va comentar
Nicky,
.
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U na

cita a l ’a cadèmia

—Ens hi hem d’apuntar sens falta! —va proposar Violet sense vacil·lar.
—I doncs, Cocó? —va dir Pamela, en veure
que la seva amiga s’ho MIRAVA sense dir
ni paraula—. Què en penses?
Colette va
, va fer l’ullet a les
seves amigues i va exclamar:
—Penso que ens hem
d’AFANYAR a prepai!
iii
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