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 relieve
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 título: Vall de Kazaam 3

 encuadernación: Rústica sin solapas

 medidas tripa: 14 x 20

 medidas frontal cubierta: 14 x 20

 medidas contra cubierta: 14 x 20

 medidas solapas: 

 ancho lomo definitivo: 12 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

Míster Pernil ha desaparegut. Sí, sí, com ho sents.
No és enlloc. Ha volat. S’ha esfumat. Evaporat.  

Ja pots posar el mode DRAMA en ON, perquè això és 
una tragèdia de la mida d’una síndria.

Naturalment, la Coco farà qualsevol cosa per trobar el seu 
adorat i apernilat amic. Ella aniria fins a la fi del món per 
salvar-lo!

I no és una manera de parlar, perquè precisament acaba en 
un lloc molt semblant a la FI DEL MÓN.

Així que prepara’t per viure una aventura SUPERBOJA
i MEGALOL amb la Coco i els seus nous amics: una 
dinosaure robot i un mico que es dedica a llançar bombes.

Amb aquest equip, què podria anar malament?
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A la Isabela i el Javi,

i totes les abraçades que us guardo en la distància.

M. R.

A la meva família, els uns per educar-me  

i els altres per aguantar-me, però sobretot,  

gràcies a tots per donar-me suport. Us estimo.

B. T.
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Feia un dia especialment boniC a la Vall de Ka-

zaam. Un sol radiant banyava uns petits núvols de 

cotó que suraven al cel. I no és parlar per parlar: 

aquí els núvols són de cotó de sucre de debò, i ca-

dascun té un gust. Estols de dracs solcaven el cel i 

obrien les seves enormes boques per tastar els sa-

bors diferents dels núvols. Els seus preferits eren 

els de maduixa, naturalment. Els dracs tenen un 

gust exquisit, que contrasta amb el seu alè espe-

cial ment PESTILENT.

Als prats, tots els nens i nenes de Kazaam juga-

A-VOR-RIIIIIIT!
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ven amb els cadellets de panda rosa, posaven a pro-

va els seus poders màgics llançant encanteris o 

simplement estaven ajaguts a la fresca observant el 

cel i imaginant quina forma tenien els núvols.

I la Coco? Què devia estar fent la nostra pro-

tagonista en un dia tan màgic i perfecte com 

aquest?

Potser un drac l’havia portat a fer un tomb per 

les muntanyes?

Forma de sandvitx 
de formatge de 3 pisos

Valle Kazaam 3.indd   8Valle Kazaam 3.indd   8 4/10/22   10:264/10/22   10:26



  9  

O potser estava provant noves màgies superpo-

deroses?

O donant la tabarra a Míster Pernil, el seu millor 

amic, perquè deixés de fer sudokus a la gandu-

la del jardí i l’acompanyés a visitar les masmorres 

subterrànies de Kazaam per lluitar contra els trols?

Doncs res d’això. La Coco estava, contra tot pro-

nòstic, TANCADA a la seva habitació estudiant. 

Sí, sí. Com ho sents.

Forma de
Theparapausaure

Núvol amb forma de... 
eh... de... núvol
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La Coco, l’heroïna que havia salvat dues ve-

gades la Vall de Kazaam (perquè ella mateixa se 

l’havia carregat abans, tot s’ha de dir), estava asse-

guda davant del seu escriptori, amb el nas enterrat 

en un munt de llibres d’història, fent un treball que 

li havia encomanat l’àvia Amàlia. 

I per què la seva benvolguda iaieta la sotmetia 

a una tortura així?

Doncs resulta que cada any, per aquestes dates, 

la Coco i els seus amics solien anar a un campa-

ment de màgia on s’entrenaven sense descans per 

millorar els seus encanteris i superpoders. Però 

aquest any s’havia cancel·lat per culpa d’una pla-

ga d’esternupenats, que són uns ratpenats de la 

mida d’una papallona que se’t posen sota el nas 

i et fan esternudar sense parar. I, és clar, amb els 

esternuts no hi ha manera de controlar la mà-

gia: potser apuntes a un enemic i se te’n va la mà i 

acabes convertint la teva tieta en una granota.

El cas és que com que la seva àvia no volia que 
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perdés el temps, i menys encara que tornés a posar 

la vall en perill una altra vegada, va decidir encarre-

gar-li un treball que la mantingués ocupada durant 

aquells dies. 

Encara que, a la Coco, tot s’ha de dir, això no li 

feia gaire gràcia...

—AAAARG! —va udolar la Coco—. Això és un avor-

riment! Fa mil hores que soc aquí i no puc mééés! 

Necessito sortiiir! —es va queixar, i després va dei-

xar caure el cap sobre el llibre.

L’àvia no va trigar a entrar, disposada a animar-la 

amb una xocolata calenta. Va deixar la tassa 

sobre l’escriptori i li va acariciar el cap amb suavitat.

—Què passa, bufona? —la va consolar amb afec-

te—. Saps que només fa vint minuts que estudies?
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—Doncs m’han semblat mil horEs —va respon-

dre la Coco, amb el cap enterrat en un llibre.

L’Amàlia va observar el treball de la Coco. 

—Però si ni tan sols has acabat d’escriure el títol! 

—va exclamar assenyalant-ho.

—Perquè em canso! Això és un rotllo! —es va 
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queixar la Coco mentre arrossegava la cadira on es-

tava asseguda per allunyar-se de l’escriptori fent un 

soroll que es va sentir a mitja vall. 

—Coco, has de fer un esforç. —L’Amàlia inten-

tava fer-la raonar—. És molt important conèixer 

la història del lloc on vius, tot el que hi va passar 

abans que tu naixessis. Si no coneixem els errors 

que es van cometre en el passat, podem repetir-los 

en el futur —va continuar—. Si no coneixes les te-

ves arrels, no entendràs mai d’on vens. I si no saps 

d’on vens, no entendràs mai qui ets de debò. 

—Buff, jo tinc molt clar qui soc! —va respondre la 

Coco, saltant de la cadira per posar-se dreta—. Ara 

mateix soc una nena que està farta d’estudiar i que 

toca el dos d’aquí! Això soc!

!
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La Coco va fer ràpidament un petonet a la gal-

ta de l’àvia i va sortir de l’habitació a una veloci-

tat  ultrasònica.

—T’estimo molt, àvia! I moltes gràcies pels 

consells! Sé que tens raó, però, ja ho saps, ne-

cessito acció! —li cridava, mentre s’allunyava pel 

camí que portava cap al bosc. 

L’àvia va sospirar, resignada, i va deixar que 

marxés. Sabia que quan la Coco no volia fer al-

guna cosa, no la podia convèncer ni amb un en-

canteri. 

La Coco, com sempre que caminava a la recerca 

d’una nova aventura perillosa i plena d’in-

certesa, va anar a buscar el seu millor amic, el 

Pernil, que és la persona (bé, el porc) de tot l’uni-

vers que més odia els perills i les incerteses.

Buscar el Pernil era molt fàcil, perquè era un 

porc de costums fixos i a aquella hora de la tarda 

només podia estar fent una d’aquestes tres coses: 
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   Enllustrant la seva col·lecció d’adorns nadalencs. 

Els treia la pols cada tarda, encara que faltessin 

vuit mesos per a Nadal.

   Prenent un frapuccino a la seva cafeteria favori-

ta: La Frapuccineria.

   Visitant el Museu del Bonsai. Una cosa que feia 

cada setmana; hi anava tant que li havien donat 

el carnet de Soci VIP i havien posat el seu nom 

a una nova espècie d’arbret!

Però...

Quan la Coco va pujar a l’altell on el Pernil guar-

dava els adorns de Nadal, el seu amic no estava ne-

tejant-los amb el plomall.

Quan la Coco va entrar a La Frapuccineria, 

el Pernil no estava xarrupant la seva beguda pre-

ferida amb una canyeta. I el pitjor de tot: quan la 

Coco va preguntar al recepcionista del Museu del 

Bonsai si havia vist el Pernil, l’home li va contestar 

que demà m’afaitaràs!
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Vaja, que el Pernil no era enlloc. I això era preo-

cupant. Perquè el Pernil sempre feia el mateix en 

els mateixos llocs i a la mateixa hora.

Si aquell dia no era en aquests llocs era, simple-

ment, perquè havia desapareGUT.  
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