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CAPÍTOL 1: VACANCES D’ESTIU 

 

La Mar era una noia molt divertida. Li agradava fer          

bromes i sempre estava enfeinada en alguna cosa. 

Tot va començar un matí durant les vacances d’estiu.         

La Mar estava molt avorrida i li agradaven molt els          

llibres, així que va decidir anar a la biblioteca. 

Va entrar i va començar a mirar quin llibre es podria           

endur a casa.  
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Al fons de la biblioteca     

en una prestatgeria va    

veure un llibre amb la     

portada daurada que   

brillava desde l'últim   

passadís.  

 

En aquell mateix instant va veure una nena que         

agafava precisament el llibre que ella volia agafar. Es         

titulava “Sentir al llegir”.  
 

La cara li va canviar i va anar ràpidament darrera          

d’ella. Li va tocar l’esquena i la Mar li va dir: 

- Perdona, t’emportaràs aquest llibre?  

- Sí. - li va contestar l’altra nena. 

- Ah, és que... jo també el volia agafar -va dir la           

Mar amb cara de pena. 

- Que et sembla si el compartim? 

- Vale !! -va contestar l’altra nena amablement. 
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Les dues nenes es van seure i es van presentar. Una           

va dir: 

- Em dic Mar 

- I jo em dic Lluna 

 

Les dues nenes es van fer un somriure. 

La Lluna era una nena desperta però tímida, la seva          

mirada era màgica i misteriosa, tenia uns ulls blaus         

intensos com una lluna i era molt amable. 
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CAPÍTOL 2: EL LLIBRE MISTERIÓS 
 

La Mar i la Lluna van decidir llegir el llibre juntes.  

 

Primer llegia una i l’altra escoltava. Quan la Mar         

estava llegint atentament, de sobte les nenes no eren         

conscients del que estava passant, el llibre ja no tenia          

lletra.  

 

La llum de la portada daurada va       

parar de brillar.  

 

Tot el que estava passant no tenia sentit. Les dues          

nenes estaven amb la boca oberta i espantades.  

- Però que ha passat? -va dir la Lluna 

- No ho sé… solament sé que aquest llibre és         

especial -va contestar la Mar 

 

Com que ja era quasi bé migdia i s’acostava l’hora          

d’anar a dinar, la Lluna va proposar: 
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- Que tal si quedem demà a la biblioteca i         

esbrinen el que està passant? 

La Mar va contestar - D’acord! 

 

Les dues nenes no podien dormir pensant amb tot el          

que havia passat. No paraven de pensar què passaria         

l'endemà amb el llibre. 
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CAPÍTOL 3: QUÈ OBRE AQUESTA CLAU? 

 
El dia següent la Mar i la Lluna van anar a la            

biblioteca molt inquietes i assegurant-se que tot       

estigués bé.  

 

Tan sols al entrar per la porta de la biblioteca van anar            

directes cap a la prestatgeria on estava guardat el         

llibre i van buscar i buscar però no el van trobar.  

Havia desaparegut. 

 

Van preguntar a la bibliotecària, que era una senyora         

alta, seria i prima. Sempre es vestia de negre i no li            

feia cap gràcia que la molestessin. Tenia el cabell i les           

ungles llargues i sempre portava     

una clau penjada al coll, que obria       

alguna cosa misteriosa. 
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- Hola senyora Silvers! estem buscant un llibre       

-va dir la Lluna 

- Quin llibre esteu buscant? -va contestar la       

senyora sense aixecar el cap 

- Un que té la portada daurada -va dir la Lluna 

 

La senyora Silvers va aixecar el cap de sobte i va           

contestar: 

- No tenim cap llibre així! -va exclamar la        

senyora Silvers fent que no amb el cap. 

Les dues nenes es van mirar l’una a l'altra. La Mar li            

va preguntar intrigada: 

- Senyora Silvers, què és aquesta clau que porta        

penjada al coll? 

- És una clau que obre un      

bagul on guardo llibres amb     

molt de valor -va dir amb      

una veu molt misteriosa.  

- La senyora va afegir:    

- És hora de tancar !! 
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Va passar un altre dia i les nenes van anar a la            

biblioteca.  

Mentres estaven fullejant un llibre     

van veure que la senyora Silvers      

agafava la clau que duia al coll i        

obria un bagul.  

Va treure un llibre i es van adonar        

que era el llibre que estaven buscant.  

El va col.locar cuidadosament damunt la seva taula i         

se'n va anar a endreçar llibres. 

 

Just en aquell moment, les nenes es van apropar         

lentament a la taula amb cura que la senyora no          

s’adonés, van agafar el llibre d’una grapada i el van          

amagar darrere d’una prestatgeria. 

 

Per a que la senyora Silvers no sospités d’elles, li van           

tornar a preguntar pel llibre: 

- Senyora Silvers, ha trobat el llibre de la portada         

daurada? -va dir la Lluna 
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- … ahhh i el llibre!! -va dir esverada la senyora          

buscant damunt la taula 

- Quin llibre? -va dir la Mar amb cara estranyada 

- Un llibre que havia deixat aquí sobre la taula         

-va dir la senyora Silvers mirant sota la taula -          

Res, res…. no he vist el vostre llibre, nenes, no          

m’atabaleu !!! 

 

Les nenes van aprofitar que la senyora Silvers estava         

distreta per marxar ràpidament de la biblioteca. 

 

 

 

12 



 

CAPÍTOL 4: EL DIA I LA NIT 
 
Al dia següent les nenes van anar a la biblioteca a           
comprovar que el llibre encara estigués al seu        
amagatall. Quan van arribar de seguida van seure en         
un lloc on no passés la senyora Silvers per poder llegir           
tranquil.lament. 
 
La Lluna va començar a llegir i quan va parar, es van            
extranyar… perquè no va passar res. 
 
Quan van acabar de llegir, van deixar el llibre darrere          
la prestatgeria com el dia anterior ben amagat. 
Un cop van sortir de la biblioteca es van adonar que           
alguna cosa no anava bé.  
 
S’havia fet de nit !! Les nenes       
estaven molt confuses, elles van     
entrar a la biblioteca al matí i al        
sortir ja era de nit.  
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Les nenes es van acomiadar i cadascuna va anar a          
casa seva.  
Quan la Mar va arribar a casa, va preguntar a la seva            
mare: 

- Mama, quina hora és? 
- Les vuit de la tarda ! -va respondre la mare          

movent el cap.  
- Com pot ser, però si encara no hem dinat !!! -va           

exclamar la Mar estranyada 
- Com que no hem dinat?! -va fer la mare amb          

cara de sorpresa - Aquest migdia hem menjat        
macarrons !! va afegir - Ai Mar… on tenim el          
cap !! 

 
La Mar no entenia res, la única explicació lògica que          
trobava era que haguessin estat en dos llocs diferents         
al mateix temps, a la biblioteca i a casa. 
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Quan la Mar es va aixecar al matí, va preguntar a la            
seva mare: 

- Quina hora és? 
- Les nou del matí -va afirmar la mare 

 
La Mar es preguntava si ja havia passat l’encanteri.         
Ella creia que sí, perquè sinó hauria de ser de nit. 

 
 
Va trucar per telèfon a la Lluna per        
quedar a la biblioteca.  
 
 

Van entrar intentant passar desapercebudes i quan la        
senyora Silvers no mirava, van agafa el llibre de         
darrere la prestatgeria i van seure en un lloc on ningú           
passava, inclosa la senyora Silvers. 
 
Quan van acabar de llegir el llibre tampoc va passar          
res !!  
Les dues nenes es van mirar alhora i van exclamar: 
 

- Això no és normal !!  
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CAPÍTOL 5: L’ESPIA SECRET 
 

De sobte, van escoltar la veu de la senyora Silvers          
que dia: 

- Tanqueeeem !!! 
 
No els va donar temps d’amagar el llibre darrere la          
prestatgeria com sempre i van haver d’endur-se el        
llibre a casa. El van posar dins la motxilla de la Lluna i             
quan van passar al costat de la senyora Silvers, ella          
les va mirar pensant que alguna cosa estaven        
tramant.  
 
Quan ja eren fora i anaven cap a casa, estaven una           
mica espantades perquè pensaven que algú les       
estava seguint. 
 
La Mar, que era la més valenta, va decidir girar-se i va            
veure la senyora Silvers.  
A les nenes els hi va passar un munt de coses pel            
cap: 

- Què feia la senyora Silvers? - Ens estava        
seguint o solament passava per casualitat?      
Sabria la senyora Silvers que hauríem      
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amagat el llibre? - Sabria que el llibre era màgic?          
- Què volia de nosaltres? 

 
La Mar va tenir una idea. Com que volien despistar a           
la senyora Silvers, la Mar li va dir a la Lluna que la             
seguís i es van ficar en un mercat on havia molta gent.  

 
 
Al final van aconseguir despistar la senyora Silvers        
posant-se entre la gent del mercat. 
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CAPÍTOL 6: A CASA DE LA MAR 
 
Les dues nenes no volien anar a la biblioteca perquè          
tenien por que la senyora Silvers les descobrís. 
 
La Lluna li va preguntar a la seva mare: 

- Que puc anar a casa de la Mar? 
- Val, però avisa’m quan arribis a casa seva -va         

afirmar la mare.  
La mare va afegir: - Que t’ho passis bé, i          
petons a la mare de la Mar. 

- D’acord, adéu mama !! 
 
Quan la Lluna va arribar a casa de la Mar, les dues            
nenes van pujar ràpidament les escales i es van         
tancar a l’habitació. Com que el dia anterior la Mar es           
va endur el llibre a casa, va proposar: 
 

- Vols que llegim el llibre? -va dir la Mar intrigant 
 

- D’acord Mar, però   
pensem… què podria   
passar? 
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Les nenes es van mirar atentament i van deixar volar          
la imaginació i una d’elles va dir: 

- Potser ens teletransportem… o potser es para       
el temps com l’altre dia… o apareix davant        
nostre la senyora Silvers !!! 

 
Les nenes van començar a riure a riallades 

- Podria passar qualsevol cosa, segur que vols       
Mar? -va dir temorosa 

 
La Mar va contestar decidida:  

- Sí !! Si t’he conegut és gràcies al llibre, sinó no            
seríem millors amigues i tampoc ens haguessin       
passat tantes aventures juntes. 

 
Finalment la Mar va convèncer a la Lluna i van decidir           
continuar llegint.   
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CAPÍTOL 7: L’ILLA SECRETA 
 
Les nenes van decidir que aquesta vegada llegirien        
les dues alhora, perquè tenien molta curiositat què        
passaria i així ho van fer. 
 
Van començar a llegir les dues a la vegada com si fos            
una mateixa veu i en un obrir i tancar d’ulls, es van            
t e l e t r a n s p o r t a r.  
 
Una nova aventura començava. No sabien a quin        
perill s'enfrontaven. Van veure una llum forta i càlida         
que els cegava els ulls.  

 
Quan la llum va parar de brillar poc a poc, podien anar 
veient el paisatge.  
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Estaven dins d’una barca i un immens mar les 
envoltava.  

- Però què fem aquí !! - On som? va dir la Mar            
ploriquejant 

- i ara com tornem a casa? - Estem totalment         
perdudes !! -va afegir la Lluna desesperada 

 
No sabien on eren, estaven soles      
amb una calor que feia     
insuportable.  
Van decidir remar cap a una      
direcció perquè no es podien     
quedar parades. 
 
La Lluna va exclamar: 

- Mira, una illa !! - Estem salvades !! 
- No, què dius!!, solament són al.lucinacions de       

tanta calor que fa. No veus que estem suant?         
-va contestar la Mar posant-se la mà a la front. 

- No! És una illa, estic segura !! -va replicar         
imposant 

- És veritat. Es pot apreciar una petita       
muntanyeta de sorra 

Només pensaven en arribar a l’illa i trobar aigua per          
beure. Van començar a remar de pressa. 
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CAPÍTOL 8: VIATGE SENSE RUMB 
 
Quan van arribar a l’illa ja no tenien tanta calor,          
perquè hi havien palmeres per resguardar-se del sol. 
 

 
 
La sorra era suau i calenta i l’aire era sec i calorós.            
Van explorar l’illa.  
Pensaven que no hi havia ningú però de lluny van          
veure un fum que semblava el d’una foguera apagada         
i una construcció com si fos una cabana. 
 
Els hi va passar mil coses pel cap i van exclamar: 

- Aquí viu algú ! 
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A mesura que s’apropaven a la cabana van veure que          
les cendres de la foguera encara estaven calentes. 
 

- Això vol dir que el foc s’ha apagat fa poc. -va           
dir la Lluna encertadament 

 
Les nenes es van aturar davant la cabana vella i          
destartalada espantades pel que podia passar i de        
sobte van escoltar un soroll.  
 
Van entrar dins la cabana, es van amagar de seguida          
i es van agafar de la mà. Van començar a mirar per tot             
arreu. 
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Es van adonar que    
s’acostava un noi que    
portava cocos que havia    
recollit.  
 
Era alt i portava ulleres.     
Vestia amb uns texans blaus, sabates negres i la         
camiseta una mica estripada. Duia un mocador       
vermell al coll. 
 
A mesura que el noi estrany s’anava apropant, les         
nenes no sabien què fer, sortir corrents, amagar-se o         
donar la cara. Es van quedar amagades a la cabana i           
el noi va entrar i va dir sorprès: 

- Qui sou vosaltres? Què feu aquí? No sóc l'únic         
de tota l’illa? -va preguntar estranyat el noi -         
Com heu arribat aquí?? 
 

Les nenes no sabien què dir. Es van mirar l’una a           
l’altra i van dir: 

- ...mmmmh, es que…. anàvem en un vaixell i…        
vam pujar en una petita barca i van remar una          
miqueta i… de sobte ja no vam veure el vaixell.          
-va dir la Mar tímidament 

- I tu? com has arribat aquí? -va preguntar la         
Lluna intrigada dirigint-se al noi  
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- Doncs no us ho creureu!. -va exclamar el noi         
Vaig anar a la biblioteca i vaig llegir un llibre          
que es titulava Sentir al Llegir, i el títol ja em           
semblava una mica estrany. Vaig llegir un       
pàrraf del llibre i sorprenentment vaig arribar       
aquí. Creia que era un somni, que si tancava         
els ulls i els tornava a obrir, estaria a casa, però           
malauradament no va ser així. Ja sé que        
sembla una bogeria però és el que va passar         
-va explicar el noi obrint els ulls i fixant-los cap          
a les nenes. 

 
Elles no es podien creure el que estava explicant.         
Això era com si el llibre les hagués enviat per algun           
motiu especial, per ajudar-lo. 
 
No podien dir que tenien el llibre. Tampoc que era          
màgic, ni que li desapareixien les lletres, tampoc que         
van estar en dos llocs al mateix temps. No li podien dir            
tot això perquè no s’ho creuria.  

 
 
Van conèixer al noi. Es deia Álex. 
Els hi va oferir menjar. Feia dotze 
dies que era a l’illa.  
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Va sobreviure a la calor, a la sed i uns ocells que li 
prenien el menjar.  
 
S’alimentava d’unes baies que trobava entre els 
matolls i de cocos que queien al terra perquè no sabia 
pujar a les palmeres. 
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CAPÍTOL 9: LA VERITAT 
 
L’Àlex no s’acabava de creure tot el que havien 
explicat les nenes. No van explicar si viatjaven amb la 
seva familia, ni si van agafar la barca sense el permís 
d’un adult.  
 
Tampoc que de sobte el vaixell ja no hi era i per no 
parlar que semblava que a mesura que anaven 
parlant, semblava que s’anaven inventat la història.  
Així que l’Àlex va començar a fer preguntes: 
 

- Viatjaveu soles? perquè no m’heu explicat si 
viatjaveu amb la vostra família -va dir intrigat 
l’Àlex. - Us van deixar agafar la barca i donar 
un tomb totes dues soles? i… de sobte ja no 
veieu el vaixell!, on anàveu?  

 
Les nenes es van mirar i la Mar va fer que no amb el 
cap i va dir: 

- Àlex, et direm la veritat!. No t’ho 
creuràs. El dia que vas anar a la 
biblioteca, un dia abans d’estar 
en aquesta illa vas llegir el llibre 
titulat “Sentir al Llegir” i et vas 
teletransportar en aquesta illa.  
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Això també ens ha passat a nosaltres. També 
el van llegir i a més a més, era la primera 
vegada que el vam llegir les dues alhora. 

- No m’ho puc creure! El llibre és màgic? -va 
preguntar l’Àlex intrigat. - I amb la màgia podria 
tornar a casa? -va dir esperançat 

- Encara no sabem controlar la màgia. -va 
contestar la Lluna. - Sols sabems que quan 
llegim passen coses però no perdem res per 
provar -va contestar convençuda. 
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CAPÍTOL 10: VIATGE DE TORNADA 
 
Les nenes van mirar-se cara a cara. Eren tan bones          
amigues que s'entenien sols amb la mirada.  
 
L’Àlex confós no sabia perquè es miraven tan        
atentament. De sobte les nenes van dir alhora: 

- Ràpid, hem de llegir!! 
 

Van anar corrents cap a la cabana a agafar el llibre i            
es van asseure els tres en una rotllana. Les nenes          
volien començar a llegir però abans li van agafar la mà           
a l’Àlex i es van posar a llegir.  
 
De sobte, van veure una llum forta i càlida que els           
cegava els ulls. Era la mateixa llum que l’altre cop.          
Quan la llum va parar de brillar, els tres es van trobar            
asseguts en una taula de la biblioteca amb el llibre a           
les mans.  
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En aquell precís moment, la porta de la biblioteca es          
va tancar donant un fort cop i la senyora Silvers          
extranyada, es va aixecar per veure que havia passat.  
 
Va donar una volta per la biblioteca i les nenes van           
veure que la senyora Silvers s’acostava i la Lluna va          
amagar-se ràpidament el llibre darrera, entre      
l’esquena i la cadira.  
 
La senyora Silvers extranyada va preguntar: 

- Què feu aquí? - No us he vist entrar?.. i què feu            
sense un llibre a la taula? 

- ...Emmm… és que…-va murmurar la Mar. -       
Estàvem decidint quin llibre agafar… 

La senyora Silvers amb una mirada intrigant i sense         
dir res, se'n va anar. 
 
L’Àlex es va recordar que quan va desaparèixer eren         
les 7 de la tarda i ara mirant al rellotge de la biblioteca             
també eren les 7, és a dir que el temps s’havia           
congelat, no havia passat ni un segon, quan ell va          
estar a l’illa durant més d’una setmana. 
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L’Àlex va dir a les nenes que no volia saber mai més            
res del llibre, perquè tenia por del que li pogués          
passar i va anar-se'n cap a casa sense creure encara          
tot el que havia passat. 
 
Després de tot el que havia passat les nenes van          
decidir que el llibre el guardarien a l’amagatall secret         
de la biblioteca. 
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CAPÍTOL 11: L’ARBRE VELL 
 
Com cada matí la Mar i la Lluna van anar a la            
biblioteca a llegir el llibre i es van asseure fent un           
sospir per calmar-se. 
 
Ven tenir una idea que ho canviaria TOT.  

- Lluna? i si llegim al revés? -va dir la Mar          
atrevida 

- Uau!! sí, bona idea!! a veure que passa -va         
exclamar la Lluna súper intrigada. 

 
Les nenes van començar a llegir alhora: 
 
Desxifra la frase: 

“Ih aivah anu adagev nu roynes narg euq               
aiviv snid nu’d erbra llev” 
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El llibre va començar a brillar d’un       
color verd fulla. Era una llum forta       
que feia olor a herbes     
aromàtiques.  
 
De sobte va sortir del llibre un       
senyor gran amb el cabell i la       
barba blanca. 
 
La senyora Silvers es va aixecar per saber d’on         
provenia la llum. Les nenes, en veure-ho van amagar         
ràpidament el llibre a la motxilla i la senyora Silvers          
mentres s’acostava va preguntar dirigint-se al senyor: 
 

- Qui és vostè? 
- És el meu avi -va respondre la Mar sense         

deixar que el senyor digués res. 
 
La senyora Silvers va pensar que li sonava d’alguna         
cosa el senyor, i confosa se'n va anar. 
 
El senyor que va sortir del llibre tenia la barba i el            
cabell blanc, i portava una bossa marró feta de roba i           
desprenia una olor forta a herbes aromàtiques, però        
encara no sabien qui era.  
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Les nenes no sabien com havia arribat allí i van          
preguntar: 
 

- Vostè qui és? -va preguntar la Lluna. - És el          
llibre qui l’ha enviat aquí? 

- Sí -va respondre el senyor. - Estava regant les         

meves plantes i en un obrir i tancar d’ulls he          

aparegut aquí.  
- Però… com ha sortit del llibre? -va preguntar la         

Mar amb curiositat arrufant el nas 
- Però si sou vosaltres que m’heu enviat aquí !!         

-va dir el senyor amb un to una mica enfadat.  
 

El senyor va ajuntar les mans i es va posar a explicar: 
 

- Teniu molta sort de tenir el llibre. Jo quan era          

petit, també vaig experimentar la màgia i les        

aventures del llibre amb    

un bon amic. Heu d’anar     

en compte! Hi han molts     

secrets del llibre que    

encara no sabeu. Em    

podeu dir Arbre Vell.  

 

El meu deure és protegir i      

vigilar d’aquells que   

vulguin destruir el bosc.    
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Visc en un bosc màgic dins d’un arbre vell. Tinc          

el poder de camuflar-me entre els arbres,       

d’aquesta manera puc vigilar el bosc.  

 

 

Amb flors i herbes vaig     

medicines per a mi i els meus       

animals del bosc.  
 
 
 
 

La Mar i la Lluna escoltaven molt atentes i fascinades          
el que els explicava l’Arbre Vell. 
 

- Arbre Vell? Saps tots els secrets del llibre? -va         
preguntar la Mar amb molta curiositat 

 
L’Arbre Vell s’ho va pensar dos cops i va respondre          
una resposta molt sàvia: 
 

- Jo no sóc qui us ha de revelar tots els secrets           

del llibre. Això ho heu de descobrir vosaltres. 

Amb cada aventura esteu més a prop       

d’esbrinar més misteris i secrets, però heu de        

tenir valentia i recordeu que una sola no pot         
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continuar, heu d’estar unides perquè sou les       

millors amigues.  

- De la mateixa manera que m’heu portat aquí,        

m’heu de tornar cap a casa. -va exclamar una         
mica enfadat. 

 
Just en aquell moment que l’Arbre Vell el farien tornar          
a casa la senyora Silvers va exclamar interrompent la         
conversació: 

- Tanquem!!... tots a casa, apa fins demà!! 
 
A les nenes no els va donar temps de tornar el llibre a             
la prestatgeria secreta on l’amagaven, així que se’l        
van tenir que endur, i l’Arbre Vell també és clar ! 
 
Com que havien de llegir per fer-lo tornar cap a casa,           
van anar a un bosc que hi havia a prop de la            
biblioteca, on no passava gent.  
Les nenes es van asseure en una pedra i van          
començar a llegir a l’indret: 
 
-“Hi havia una vegada un senyor gran que               
vivia dins d’un arbre vell” 
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El llibre va començar a brillar, era la llum màgica que           
tornaria l’Arbre Vell a casa.  
 
En un obrir i tancar d’ulls l’Arbre Vell va desaparèixer          
com per art de màgia i per fi va poder tornar a casa             
seva. 
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CAPÍTOL 12: ENS VIGILEN 
 
La Mar i la Lluna estaven una mica tristes perquè          
trobaven a faltar l’Arbre Vell i encara volien saber més          
secrets del llibre. Volien anar al parc perquè la         
biblioteca estava tancada, amb l’intenció d’endur-se el       
llibre per llegir. 
 
Quan van arribar al parc, van seure en un banc a           
parlar. De sobte van veure que s’apropava la senyora         
Silvers amb el carret de la compra. Cada cop         
s’acostava més. Ràpidament van amagar el llibre a la         
motxilla.  
 
El cor els hi anava a mil per hora, fins al punt que             
quan estava davant d’elles va preguntar: 

- Hola noies!! una pregunta? -la senyora Silvers       
va posar cara de misteriosa. - El llibre que em          
vau agafar l’altre dia a la biblioteca per prèstec,         
sabeu on és? 

- No, quin llibre? -van respondre les      
nenes nervioses. 

- El que te la portada daurada, el llibre        
que sempre em pregunteu on és?      
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-va dir la senyora Silvers amb insistència. 
- Tu saps de quin llibre parla Lluna? -la Mar es          

va fer la despistada 
- No em sona de res senyora Silvers -va dir la          

Lluna amb el mateix to de veu 
- És igual !! deixe-ho córrer !! -va contestar la         

senyora una mica enfadada i se'n va anar. 
 
La Mar i la Lluna es van aixecar del banc i se’n van             
anar a un altre lloc més tranquil per poder llegir.  
 
De sobte van escoltar passes darrera seu.  
 

 
El primer que van pensar és que algú les vigilava. La           
Mar i la Lluna es van agafar de la mà i es van girar a               
la vegada i van exclamar: 

- Senyora Silvers !! Per què ens segueix?? -van        
preguntar esperant la seva resposta 

- Jo no us segueixo pas !! Per què us hauria de           
seguir? si vaig a fer la compra!! -va contestar         
indignada. 
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Les nenes van accelerar el pas i es van posar en un            
lloc del parc on hi havia arbres, però la senyora          
Silvers encara les seguia. Elles sabien que no anava         
a fer la compra i que les seguia de veritat.  

 
En aquell mateix moment la Mar va tenir una idea:          
cridar a l’Arbre Vell per a que les ajudés a amagar-se i            
darrera un arbre van començar a pronunciar la frase         
que elles sabien al revés: 
 
-“Ih aivah anu adagev nu roynes narg euq               
aiviv snid nu’d erbra llev” 

 
 
 
El llibre va començar a     
brillar i tot d’una va     
aparèixer l’Arbre Vell. 
 
- Ha funcionat ! -va dir la      
Lluna 

 

- Per què m’heu fet venir noies? -va dir el senyor          
creuant els braços 

- Ajuda'ns !! Ens està perseguint la senyora Silvers i         
creiem que ens vol prendre el llibre. 
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Es van agafar tots tres de la mà i l’Arbre Vell va tocar             
una branca d’un arbre i va tancar els ulls.  

 
 
Com per art de màgia els tres es van convertir en           
arbres. Van veure que s’acostava la senyora Silvers i         
va murmurar: 
 

- On s’han ficat aquest parell ?? -va girar el cap i           
se’n va anar. 

- Gràcies Arbre Vell !!. Ens has salvat !! -van dir          
les nenes contentes 

- Sí, però ara m’heu de tornar cap a casa -va          
contestar l’Arbre fent una rialla 

 
Les nenes van llegir: 
 
-“Hi havia una vegada un senyor gran que               
vivia dins d’un arbre vell” 
 
Va tornar la llum de nou i va desaparèixer l’Arbre Vell.  
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CAPÍTOL 13: L’OMBRA NEGRA 

 
 
L'endemà al matí van anar a la biblioteca amb el llibre           
a la motxilla. 
 
Quan van arribar, van sentar-se en una taula i van          
escollir una pàgina per llegir i van començar a llegir: 

 
De sobte el racó on sempre es ficaven a llegir es va            

tornar fred i esgarrifós era una sensació que els hi          
va recórrer tota l’esquena. 
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Les dues nenes es van quedar amb la boca oberta          
estaven terroríficament espantades, desconeixien que     
era aquella sombra que donava molta més por que         
cent senyores Silbert a la vegada. 
 
La sombra va donar una volta al voltant d’elles i se'n           
va anar deixant un fum negre i pudent que feia olor a            
cremat. 
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Alterada la Mar va preguntar a la Lluna: 
- Has vist el mateix que jo? -va dir quieta com          

una estàtua  
- Sí -va contestar la Mar amb la veu tremolosa. 

 
Donant-li voltes a tot el que havia passat se'n van          
anar de la biblioteca amb el llibre a la moxilla. 
 
La Mar i la Lluna es van acomiadar i cada una a anar             
a casa seva. 
 
Quan la Mar va entrar per la porta de casa seva va            
cridar: 

- Mama ja sóc a casa 
 
Però ningú va contestar, era molt estrany.       
Es va dirigir cap al menjador però no hi         
havia ningú. Va anar a la cuina i tampoc.         
Es va dirigir a l'habitació dels seus pares i         
per desgràcia tampoc hi havia ningú.  
 
Llavors la Mar es va començar a       
preocupar. Es va deixar caure al llit dels        

pares i va deixar anar un sospir: 
- uuuuuuuufffff. Que estrany la mare no marxa       

mai sense ficar una nota a la nevera o a la           
porta d’entrada... 
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Però pensant, va caure no havia mirat a la seva          
habitació. Hi va anar i va donar una volta per habitació           
i va exclamar: 

- A la tauleta!! on es el penjoll que        
em va regalar la meva àvia? 

 
Desesperada va trucar a la Mar i li va         
explicar tot el que havia passat.  
 
A la Lluna li havia passat el mateix, la seva família           
tampoc estava a casa i també li va desaparèixer una          
caixeta de música que li va regalar la seva mare.  

 
Creien que hi havia alguna     
relació entre el penjoll i la caixeta       
de música, però no volien     
investigar més per por de que      

tornés l’Ombra Negra. 
 

Les dues nenes en trobar-se tan soles van decidir que          
la Mar aniria a casa de la Lluna a passar la nit,            
almenys així no estarien soles, esperant que el dia         
següent tornessin els seus familiars. 
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Es van posar a dormir al llit de matrimoni dels pares           

de la Lluna per por que tornés l’Ombra Negra., però           
aquella nit no van poder dormir.  
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CAPÍTOL 14: A L’INREVES SENSE DIR RES 
 
El dia següent quan es van despertar, per desgràcia         
encara no hi havia ningú a casa.  
Es van fer l’esmorzar sense pronunciar gaires       
paraules. 
 
Les nenes com sempre van anar a la biblioteca amb el           
llibre amagat a la motxilla corrents per comprovar que         
no hagués desaparegut res. 

 
Quan van entrar per la porta de la        
biblioteca van veure una cosa que les       
hi va impactar molt, les nenes van dir        
mig rient: 
- Hola senyora Silvers, no és molt      
normal veure-la així vestida!!    
-sorpreses van exclamar 
- Sí, és que quan em preparava per       
venir aquest matí he tingut la      
necessitat de vestir diferent. 
 
La senyora Silvers portava una cua      
alta i la cara molt maquillada, amb       
ombra d'ulls blava que arribava fins a       
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les celles, també portava els llavis pintats de color         
vermell intens, a conjunt amb les ungles del mateix         
color i per no parlar del que portava posat, una          
jaqueta verda amb piquets vermells, una faldilla rosa        
fucsia amb lluentons de color groc que semblava per         
una festa, un mocador al coll de color groc fluorescent          
i les sabates de taló de color blau fosc.  
Havia passat de portar roba negra i trista, a ser la           
reina de la festa. 
 
Quan les nenes van acabar de parlar amb la senyora          
Silvers, sabien que alguna cosa no anava del tot bé.  
 
Es van dirigir al racó on sempre es ficaven a llegir, van            
seure, van treure el llibre de la motxilla i quan el van            
tenir a la mà, la Lluna va dir sense creure-s’ho: 

- Això sembla un malson!!! 
- No m’ho puc creure! -va exclamar la Mar 

 
Era molt estrany, primer la senyora Silvers i després         
les lletres de la portada “Sentir al llegir” estaven a            
l’inrevés. Ara hi posava “rigell  la ritneS”.  
 
Van mirar al seu voltant. Al prestatge de l’apartat de          
cuina hi havien llibres de ciència i al prestatge de          
l’apartat de ciència hi havien els llibres de cuina. 
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- És una bogeria!! -va exclamar la Lluna, fent que         
no amb el cap 

- Un altre cop no!! -va dir la Lluna  
 
 
 
La Mar va agafar el llibre i el va         
posar de cap per avall     
sacsejant-lo amb força. 
 
 
 
 

De sobre, semblava que hagués tornat tot a la         
normalitat. Tots els llibres estaven al seu lloc.  
 
Van anar corrents cap a la senyora Silvers i ja no           
portava aquella roba tant estrafalaria. Tornava a ser        
com abans. Les nenes es van posar a riure. Les hi va            
fer gràcia tornar-la a veure així vestida de negre. 
 
La Lluna van dir: 

- Senyora Silvers, que no li agradava el que        
portava posat de molts colors? -Es van riure 

- Que dieu? Jo no em vestiria mai així!!        
-indignada va dir exclamant i una mica       
enfadada. 
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La Lluna va pensar que si tot havia tornat a la           
normalitat, potser els seus pares també serien a casa,         
així que amb esperança van anar cadascuna cap a la          
seva casa corrents tot el camí. 
 
Quan va arribar la Lluna a casa va dir fent una           
cantarella, esperant que algú contestés: 
 
 

- Ja sóc a casa!!  
 

 
La seva mare va contestar: 
 

- Molt bé reina !! -la Lluna es va posar molt          
contenta a l’escoltar la dolça veu de la seva         
mare. Es va dirigir cap a la cuina on era la seva            
mare i li va dir: 

- Mare! - T’he trobat tant a faltar!! -va dir donat-li          
un abraçada molt forta 

- Que t’agafa ara?- va dir la mare 
 
La Lluna va anar corrents cap al seu pare i li va dir: 
 

- Pare! Ja tornes a ser aquí !! -li va donar una           
abraçada i un petó a la galta 
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Va entrar dins l’habitació de la seva germaneta petita i          
li va dir: 
 

- Que fas Marina, trapella meva? -li va dir        
donant-li un abraçada obrint els braços tan com        
podia 

- Estic jugant amb les meves nines, Lluna -va        
contestar amb una veueta 

 
Les nenes per fi tornaven a estar amb la seva família. 
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CAPÍTOL 15: EL POBLAT DELS ANIMALS      
FANTÀSTICS 
 
La Lluna al matí quan es va aixecar, després         
d'esmorzar, va anar a la seva habitació per llegir. Es          
suposava que no ho havia de llegir si no estava la           
seva amiga Mar, però no es va poder resistir, com si           
una força l’empenyés a llegir i així ho va fer. 
 
Mentres llegia no parava de pensar en la seva amiga,          
com si ella estigués al seu costat, va llegir: 
 

- “Enmig d’una selva hi havia un poblat on               
vivien uns animals fantàstics, el poblat           
dels  MAZAURA  KANEMÚ”. 

 
La Lluna va sentir com un vent que li va colpejar la            
cara.  
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De sobte va obrir els ulls lentament, es va sentir un           
soroll que semblava d’un cavall, va girar el cap donant          
una volta per veure el paisatge i tot d’una va veure a            
la Mar que va exclamar: 
 

 
- Em pots explicar que fem aquí Lluna? -va dir         

una mica enfadada posant-se les mans a la        
cintura. 

- Ho sento Mar és que... notava que tenia la         
necessitat de llegir... perdó -va pronunciar entre       
dents avergonyida 

- Bé, ara tenim un altre problema -va dir la Mar.          
Hem de saber que fem aquí ! 
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Lluny es veia un petit poblat. Van decidir d’anar         
caminant fins al poblat.  
 
De sobte, a la Mar li va passar una cosa entre els            
peus que mai s’haguessin pogut imaginar, les nenes        
es van mirar boca bocavadades.  
 
Era un ratolí-elefant tenia la forma i el tamany d’un          
ratolí, però les orelles i la trompa d'un elefant. 

 
 
Les nenes es van mirar a la vegada, no sabien que           
passava. El ratolí-elefant es va amagar i elles van         
continuar caminant confoses pel que havien vist. 
 
Una estona després van sentir un soroll d’unes ales         
bategant. El soroll era cada cop més fort, això volia dir           
que s'estava apropant. Van començar a mirar per tot         
arreu, intentant esbrinar d’on provenia el soroll de les         
ales.  
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Van acotar el cap i un animal fantàstic volador va          
passar per sobre de les dues nenes. Es van tapar el           
cap amb les mans. Quan van aixecar el cap van poder           
veure que era: 
 

- Un altre animal fantàstic !!!! -van dir sorpreses  
- Però què és això? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era un peix volador tenia dues ales blaves gegants de          

papallona i les escates de peix eren de colors. 
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Aquell lloc era ple de sorpreses i animals 

inimaginables. 

 
Van seguir caminant i van tornar a sentir el mateix          
soroll d'abans, el d’un cavall galopant. 
 
La Lluna va dir fent una ganyota amb la cara: 

- Què més pot passar? Serà un cavall       
extraterrestre? o un cavall abella? 
 

Les nenes no creien el que van veure amb els seus           
nostres propis ulls. Era millor del que haguessin pogut         
imaginar.  

 
Era un cavall-formiga. Tenia el cos i les        
característiques d’una formiga, però la mida, la cua ii         
el cap d’un cavall.  
 
Era FASCINANT !!  
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Van veure que portava algú a cavall. El que les va           
sorprendre més del seu ginet, era el seu color de pell,           
un to lila-rosat. Els seus ulls li destacaven molt de la           
cara. Eren d’un color carmel-grogós. Es va acostar a         
elles i el ginet va dir: 
 

- Ahla mada letop suni cotú -va dir el ginet amb              
veu solemne. 

- Perdona, no entenem el teu idioma! -va dir la         
Lluna 

- Ah! sou visitants de fora del llibre… -va              

exclamar el ginet. Feia temps que no ens visitava              
ningú. L’últim visitant va ser la Tinetí, una               
nena de la mateixa edat que vosaltres.  
També va ser protectora del llibre i va ajudar al                   
nostre poblat. 
Perdoneu que encara no m’he presentat. Jo em               
dic Auru, sóc el fill del rei de la nostra tribu, la                       
tribu dels Madaura Kanemú. Veniu, us           
acompanyaré al poblat. 
 

57 



 

L’Auru va treure un con i el va fer sonar amb           
força:  

- Tuuuuuuuuuuu…  
 

Aquell soroll de cavalls    
galopant es va sentir una altra      
vegada i cada cop més fort.  
 
De lluny es veien dos cavall-formigues que       
s’apropaven. Es van aturar davant d’ells i van fer una          
reverència per a que pugessin al damunt. 
 
Quan van començar a galopar. Anaven ràpids com el         
vent, mentres es dirigien cap al poblat. 
Quan van arribar van veure que les cases estaven         
fetes de palla, fang i fusta. 
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La gent del poblat es van quedar mirant-los i         
començaven a xiuxiuejar a mesura que passaven. 
 
També portaven roba feta de pells d’animals.  
Es van dirigir a una cabana més gran que hi havia en            
tot el poblat, que és on devia estar el cap de la tribu. 
 
Quan van entrar van veure una inmensa i llarga taula 

amb tot tipus de fruites i el rei de la tribu sentat al tron, 

que era de fusta robusta i estava tallat segurament a 

mà. 

A la mà hi duia una llança 

i als seus peus hi havia 

una catifa de pell d’os, 

que segurament hauria 

caçat ell sol. El més 

curiós era que no era una 

pell normal, va ser un 

animal fantàstic perquè 

tenia la pell de color blau 

cel. 

.  
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- Benvingudes, visitants de fora del llibre. A què               
heu vingut? -va dir el rei de la tribu amb un veu              
greu. 

- Que vol dir a què hem vingut? -va respondre la          
Lluna aixecant les celles. Nosaltres només      
vam llegir el llibre i hem aparegut aquí !! 

- Tots els visitants que han vingut en aquest               
poblat és per una raó. -va afegir el rei. - Per               
ajudar el poblat, com per exemple la Tinetí, va                 
ajudar a fer marxar uns ocells que es menjaven                 
el nostre menjar. Vosaltres a què heu vingut?               
-va preguntar de nou el rei. 

- No sabem com us podem ajudar !! -va dir la          
Mar aixecant els hombros i les mans.  

- Digue-nos quins problemes teniu -va afegir la       
Mar 

- El nostre poblat i els nostres animals s'estan               
quedant sense aigua. El pou on treiem l’aigua               
està buit i si no fem alguna cosa, els animals es                     
moriran i no podrem anar a buscar aliments per                 
poder menjar. -va dir el rei preocupat. 
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- Nosaltres no sabem on trobar aigua, però       
sabem algú que sí. -va exclamar la Lluna amb         
una veu esperançadora. 

- I el podeu fer venir? -va preguntar el cap de la               
tribu 

- Creiem que sí !! -va exclamar la Mar 
 
Les nenes es van seure, van treure el llibre de la           
motxilla i van començar a llegir a l’inrevés per fer venir           
l’Arbre Vell com la darrera vegada: 
 
-“Ih aivah anu adagev nu roynes narg euq               
aiviv snid nu’d erbra llev” 
 
 
El llibre va començar a brillar. La       

llum forta i verda es va fer cada        

vegada més intensa. De sobte va      

aparèixer l’Arbre Vell.  

 
 
La Mar i la Lluna li van donar una abraçada molt forta i             
li van dir: 

- T’hem trobat a faltar molt !!  
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- Jo també nenes -va dir l’Arbre Vell amb una         
rialla a la cara. 

 
El cap de la tribu va preguntar: 

- Aquest és el bon home que ens ajudarà? -va dir                  
mirant les nenes 

- Sí -va contestar la Lluna 
- A veure nenes, perquè m’heu portat aquí? -va        

preguntar l’Arbre Vell 
- Has d’ajudar els habitants d’aquest poblat.      

S'estan quedant sense aigua per a ells i els         
seus animals. Si es moren els animals no        
poden moure’s per anar a buscar menjar -va dir         
la Mar amb cara de pena. 

 
L’Arbre Vell va assentir amb el cap i entenent la          
situació va treure unes herbes màgiques de la seva         
bossa i va agafar una pedra de terra i va començar a            
picar triturant les herbes.  
 
Quan va tenir la barreja feta, la va posar a          
la punta del seu bastó, que va començar a         
brillar i canviar de color. La punta del        
bastó va canviar de color blau, que       
trobaria l’aigua del poblat.  
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L’Arbre Vell va agafar el bastó per l’altre extrem i va           
començar a moure’s sol. Tots el van seguir.  
Van estar una bona estona caminant i per fi el bastó           
va parar de moure’s.  
L’Arbre Vell també es va aturar i va clavar el bastó a            
terra fent un cop i va exclamar amb una veu forta: 

- Aquí al davall hi ha aigua !! 
 
Els homes del poblat van començar a cavar amb les          
pales que duien i quan ja eren a aproximadament 2          
metres de profunditat, van notar que la terra estava         
humida. Això volia dir que ja els quedava poc per          
trobar aigua.  
 
El cap de la tribu els hi va agrair el bon treball que van              
fer i va dir: 
 

- Gràcies senyor ! … i a           
vosaltres nenes. Podeu venir       
quan vulgueu, aquí sou       
benvingudes !! 

 
Tots es van despedir i l’Arbre Vell       
va fer un cop de bastó a terra i tots          
tres van tornar a casa seva. 
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CAPÍTOL 16: EN MINIATURA 
 
L’endemà al matí van anar a la biblioteca per llegir un           
altre cop. Quan van arribar a la biblioteca van anar al           
racó on sempre es posaven a llegir, però estava         
ocupat.  
 
Van haver de posar-se en una altra taula a prop de la            
senyora Silvers perquè era l’única que estava lliure. 
 
Les nenes es van posar d’esquena perquè la senyora         
Silvers no els hi veiés el llibre i ella  les va interrompre: 
 

- -va fer la senyora Silvers      
perquè baixessin el to ja que estaven llegint les         
dues a la vegada. 

 
La Mar i la Lluna es van posar a llegir molt fluixet. De             
sobte van observar una cosa molt estranya.  
 
La biblioteca s’anava fent gran i més gran, i elles          
s’anaven fent petites i més petites com un fesol. 
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- Mar, agafem de la mà !!  
- Caurem de la cadira    
Lluna!!.  
Però que està passant!!!. Ens     
estem fent petites com un cigró      
!! -va dir la Mar desesperada      
sense saber què fer. 
- Crec que ens hem fet tan      
petites perquè estavem llegint    

tant fluixet i ara som com un cigró !! -va dir la            
Lluna mig plorant. 

 
La senyora Silvers que estava ocupada endreçant uns        
llibres, quan va sentir crits, va donar un tomb per la           
biblioteca. 
 
Les nenes van veure com s’acostava la senyora        
Silvers i sense pensar-s’ho dues vegades van lliscar        
per la pota de la cadira com si fos el pal dels bombers             
fins arribar a terra. 
 
A mesura que s’anava    
acostant, el soroll que feien     
les sabates era més fort. 
 
La senyora Silvers era una geganta!! 
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Quan ja era davant la taula on eren les nenes, no s’ho            
podien creure. La senyora Silvers va veure el llibre         
sobre la taula i va exclamar: 
 

- Ah…. vet aquí el llibre que buscava… -va dir         
sorpresa 

 
D’una grapada va agafar el llibre i el va guardar dins           
el bagul que va tancar     
amb la clau que sempre     
duia al coll.  
 
 
 
 

 
 

- Ara que farem sense el llibre!!. No podem        
tornar al nostre tamany normal!! -va exclamar la        
Lluna desesperada. 

- I encara pitjor…. si no agafem el llibre ens         
quedarem així per sempre!!! -va dir la Mar        
posant-se les mans al cap. 

- Hem de recuperar la clau, sigui com sigui -va         
fer la Lluna.  

- I ara que penso? Hem de tornar a casa, sinó          
els pares estaran molt preocupats. 
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- No sé com ho farem Mar, nosaltres som com         
un cigró i la senyora Silvers és una geganta. A          
més la clau sempre la porta penjada al coll. 

 
Les nenes van decidir que entrarien pel forat del pany          
del bagul. Van començar a correr en direcció al bagul,          
però com que eren tan petites corrien i corrien i no           
avançaven. Anaven a pas de formiga. 
 
Van trobar una rajola aixecada que      
semblava una muntanya i la van tenir       
que escalar.  
 
Quan ja eren a prop de la taula de la senyora Silvers,            
se li va caure el boli i en aquell mateix instant, a les             
nenes se’ls hi va para el cor i van amagar-se darrere           
d’una paperera. 
 
Van veure com la senyora Silvers s’aixecava per        
recollir el boli. 
 

- Ufffff…. ens ha anat de poc -va dir la Mar 
 
Quan la senyora Silvers es va girar van aprofitar i van           
anar corrents amb cura de que lo les veiés.  
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Quan van arribar van veure el gran immens bagul i          
van començar a escalar-lo, pujant per uns claus de         
metall que hi havien al bagul.  
 
Els hi va costar bastant però finalment van arribar fins          
al forat del pany que era la única obertura. Van          
posar-se al forat del pany i van mirar a dins, i sense            
pensar-ho van saltar  deixant anar un gran crit: 

 
 
 -van exclamar mentres saltaven 

 
 
Dins el bagul era fosc, com si algú hagués         
apagat les llums, però per sort pel forat del         
pany hi entrava un raig de llum que les va          
deixar veure el llibre. 
 
Van anar saltant de llibre en llibre fins arribar al llibre           
“Sentir al llegir”. Les nenes amb força van obrir la          
portada i una va proposar: 

- I si llegim el mateix pàrraf d’abans però aquesta         
vegada, en comptes de llegir fluix llegirem el        
més fort que puguem. Què et sembla? -va        
preguntar la Mar decidida 

 

68 



 

Les dues nenes es van posar d’acord així que pàgina          
per pàgina van anar buscant, fins que van trobar el          
pàrraf que buscaven.  
 
Es van posar a llegir el més FORT que van poder. Es            
van esperar uns segons, però no va passar res.  

- Tornem a intentar-ho Lluna !! -va dir la Mar         
decidida 

 
Les nenes van tornar a provar i com que volien tornar           
cap a casa, van llegir encara MÉS FORT fins que els           
va fer mal la gola.  
 
De sobte estaven creixent cada cop més i més. Es          
van mirar amb una rialla a la cara. 

- Funciona !!! Estem creixent !!!  

- Siiiiiii 
 
Les nenes continuaven creixent més i més fins que el          
bagul va petar. 
Per sort la senyora Silvers ja no hi era. 
La Lluna es va adonar d’una cosa. No hi havia ningú a            
la biblioteca. 
Què devia haver passat? 
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Les nenes van començar a mirar per la biblioteca per          
veure si trobaven pistes d’on era tothom.  
La Mar es va adonar d’una cosa, a la porta de la            
biblioteca hi havia un cartell que posava OBERT.  

                      
Això volia dir que si elles ho veien 
obert els de fora ho veien 
TANCAT.  
 
És a dir la biblioteca estava tancada. Per això no hi           
havia ningú, ni la senyora Silvers. 
 

- Com sortirem Lluna? 
- No ho sé Mar -va dir preocupada però aliviada         

que ja havien tornat al seu tamany normal. 
- Mmmm… ara me'n recordo Mar. Quan hem       

donat una volta per la biblioteca abans de        
fer-nos petites quan buscàvem una taula on       
llegir, vaig veure una finestra que estava       
oberta. A veure si tenim sort, potser la senyora         
Silvers l’ha tancada. 
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- Esperem que no, esperem que no ens haurem        
de quedar aquí tancades fins que la senyora        
Silvers torni a obrir per la tarda. 

- Anem a comprovar-ho !!! 
 

La Lluna va guiar a la Mar cap a la finestra. Per sort la              
van trobar oberta i van aconseguir sortir per anar cap          
a casa. 
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CAPÍTOL 17: LES PÀGINES UNIDES 
 
Al dia següent van anar a la biblioteca preocupades         
per avere que diria la senyora  Silvers del seu bagul. 
Van entrar timidament per la porta de la biblioteca         
preocupades de no cridar l'atenció. 
Es van quedar petrificades al sentir la veu de la          
senyora Silvers que les cridava : 
 

- Podeu vindre un moment nenes?  
 
Ja estaven pensant quina explicació lògica li dirien a         
la senyora Silvers del bagul trencat... 
 
La senyora Silver intrigada va preguntar: 
 

- Ahir vau veure alguna cosa estranya? 
- Estranya com que? -va contestar la Mar fent-se        

la despistada 
- Sembla que ahir em van entrar a robar per la          

finestra i em van destruir un bagul on guardava         
llibres de molt valor. 

- No hem vist res -va dir la Lluna tremolant una          
mica 
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- Però és estrany, no van regirar res més -va         
afegir la senyora Silvers 

- Potser no van tenir més temps i van fugir         
corrents -va dir la Mar  

- Si sol m'han pres un llibre que vaig recuperar fa          
poc! - va dir extranyada 

- Ara que hi penso, fa temps que no m'agafeu         
cap llibre de préstec nenes? 

 
Les nenes suant amb el interrogatori de la senyora         
Silvers, va respondre la Mar: 
 

- Sí... es que... ens estimem més llegir a la         
biblioteca que s’ està més fresquet, fa tanta        
calor fora...i… a casa no tenim aire condicionat!  

- Gràcies nenes ja us en podeu anar -va fer la          
senyora Silvers movent la mà 

- Ufffff ha anat de poc -van exclamar. 
 
Les nenes va nanar al seu racó de sempre per poder           
llegir. Van buscar una pàgina per llegir però es van          
adonar d’una cosa molt curiosa, dues pàgines del        
llibre estaven unides, com si estiguessin enganxades.  
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Les nenes van intentar desenganxar les dues pàgines        
i a mesura que anaven desenganxan les pàgines amb         
molta cura, van poder veure dos dibuixos . 
 
Quan van desenganxar les dues pàgines per complet        
van poder veure bé els dibuixos: 
 

- No pot ser!!!! -va dir la Lluna sense creure el          
que veia. 

- Que fa això aquí? -va preguntar-se la Mar. 
 
Les dues nenes no s’ho     
podien creure. El primer    
dibuix semblava un   
collaret antic i el segon     
dibuix un caixeta de    
música. Eren iguals als    
que els hi havien    
desaparegut. 
 

- Lluna, és el meu collaret i la teva caixeta de          
música!! Què estrany.... 

- ...i que fan dibuixats al llibre? -va preguntar la         
Mar amb cara de no entendre res. 
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- No ho sé, però te'n recordes quan va aparèixer         

l’Ombra Negra.? després va desaparèixer el       
collaret i la caixeta de casa nostra! 

- Si, si... no m'ho recordis, va ser esgarrifós, ho         
vaig passar molt malament -va dir la Lluna        
pensant en aquell moment. 

- Potser si tornem a invocar l’Ombra Negra.,        
potser ens torna les nostres coses? -va dir la         
Mar pronunciant amb por el que deia. 

- D’acord! -va dir la Lluna decidida. 
 
Les nenes van buscar la pàgina i es van posar a llegir: 
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CAPÍTOL 18: EL MIRALL VALUÓS 

 
El racó on sempre es ficaven, es va tornar fred i           
esgarrifós. Era una esgarrifança que els hi va recórrer         
tota l’esquena. 
 
La Mar i la Lluna ja sabien el que passaria i com que             
tenien molta por, es van donar de la mà molt fort. 
 

Aquest cop encara tenien més por de l’Ombra        
Negra., perquè aquesta vegada eren elles qui       
l’havien invocat i a més a més, no sabrien com          
reaccionaria i encara pitjor, si els hi tornaria els         
objectes. 
 
En aquell mateix instant, va aparèixer un fum negre         
que desprenia una forta olor a cremat. Cada cop es          
veia més clar i poc a poc anava adaptant la forma           
d’una capa vella i estripada amb uns ulls vermells         
intensos. 
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A mesura que s’apropava l’Ombra Negra., les        
nenes s’anaven apretant més de les mans. 

L’Ombra Negra. amb un veu greu i ronca va dir: 
 
 
 
 
 
 

- Per què m’heu     
fet veniiiir? 

 
 
 
 

 
La Mar que era la més valenta de les dues, va           
respondre amb una veu tremolosa: 
 

- L’última vegada que et vam veure, ens van        
desaparèixer uns objectes molt valuosos de      
casa nostra, i volíem saber si els tens tú. 

77 



 

- Us esteu referint a una caixeta de música               
i un collaret? -va preguntar l’esperit 

- Sí, eren molt valuosos per nosaltres -la Mar va         
dir atrevida. Com els podríem aconseguir? 

- Us els tornaré però a canvi, vosaltres             
m’heu d'aconseguir un mirall       
-va dir la veu 
 
- Un mirall qualsevol? -va    
continuar preguntant la Mar 

- No !!. Un mirall molt         
especial per a mi -va afirmar          

l’ombra.  
- Es troba en una casa que sembla             

abandonada. Per anar a la biblioteca           
segur que hi passeu per davant. El mirall               
es troba a les golfes de la casa. 

- Hi ha una màgia negra que envolta la                 
casa per on jo no puc passar, però els                 
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humans sí. Una màgia que no es veu a                 
simple vista, sol ho puc veure jo. 

- No!! aquest casa no!! -va exclamar la Lluna        
amb veu tremolosa. - Et refereixes a la casa on          
hi viu un senyor boig? Sempre que passem        
davant d’aquesta casa hi passem corrrents…. 

- Si voleu recuperar els vostres objectes,           
m’heu de portar el mirall. -va afirmar la veu. 

 
 
 
De la mateixa   
manera que va   

aparèixer l’Ombra  
Negra., va  
desaparèixer 
deixant un fum   
negre i pudent   
darrera seu. 
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Les nenes fent un sospir van recollir les seves coses i           
es van dirigir cap a la casa encantada. 

 
 
 
Quan les nenes es    

van trobar davant de    

la casa, es van donar     

la mà i abans de     

donar el primer pas,    

van empassar saliva   

alhora. 

 
 

- Lluna, no tinguis por, estic amb tu !! -va dir la           
Mar valenta. - Estem juntes en això, ho        
aconseguirem !! Potser una sola no, però les        
dues juntes som imparables !! -la Mar va        
apretar la mà de la Lluna 

 
Davant de la casa hi havia un jardí, quan anaven          
caminant van veure que el jardí no estava molt ben          
cuidat. Els arbres estaven secs, els matolls plens de         
fulles seques i les flors s’havien pansit deixant caure         
els pètals a terra.  
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El pitjor de tot, és que la gespa estava sense tallar i            
no es podien veure els peus.  
La Lluna va mirar cap aquí i cap allà contemplant          
aquell jardí espantós.  
 
De sobte va ensopegar amb     
una cosa darrere seu i va caure       
fent un crit.  
Quan va aixecar la mirada va      
veure que sol era una estàtua,      
era una àguila de pedra amb les       
ales obertes que les mirava     
fixament amb el bec punxegut.  
 
La Mar va ajudar a aixecar la       
Lluna del terra i va dir: 

- Shhhh… No fem soroll... 
 
Van continuar caminant poc a     
poc dirigint-se a la porta     
d’entrada.  
 
Quan la Mar va agafar el pany de la porta, es va            
adonar que estava oberta i van entrar sense fer soroll. 
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A l’entrada van veure que hi havia un llarg passadís i           
al final unes escales que duien a les golfes. Però          
primer haurien de passar per davant de les        
habitacions que donaven al passadís.  
 

 
 
Van començar a caminar de puntetes per no fer soroll.          
Les parets eren fosques. Els mobles eren vells i plens          
de pols i el terra estava brut.  
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Van sentir que hi havia una tele engegada, això volia          
dir que el senyor boig era dins. Haurien d’anar amb          
molt compte que no les sentís.  
 
El cor els hi anava a mil per hora i més a la Lluna. Van               
passar per davant l’habitació on estava la tele        
engegada i el senyor boig estava sentat en una         
butaca vermella i sol se li veia el cap. El senyor estava            
mirant una pel.lícula de vaquers en blanc i negre. Era          
una d’aquelles teles antigues que t’havies d’aixecar       
per canviar el canal, perquè no tenia comandament a         
distància. 
 
Quan ja eren davant les escales de fusta, van         
començar a pujar-les. Com que eren de fusta        
grinyolaven una mica a cada pas que feien. Anaven         
molt a poc a poc i tancaven els ulls quan grinyolaven.           
Les nenes es comunicaven amb     
gestos. 
 
A dalt de tot van veure una porta        
blava que donava a les golfes.      
Quan hi van ser davant, van girar       
el pany i va començar a      
grinyolar.  
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Van tancar els ulls com si no volguessin mirar i van           
empènyer la porta. 

 
 
Un cop eren dins,    
van veure que   
estava ple de   
trastos vells:  
cadires, taules,  
cistells… 
 
 

Van començar a mirar on podia ser el mirall i al final,            
darrere una taula van destapar una tela que tenia         
molta pols i van poder veure el mirall. 
 
Era un mirall antic, amb un forjat de        
ferro al voltant i per darrera posava       
una inicials PRJ. 
 
Van agafar el mirall amb cura de no        
trencar-lo i justament quan anaven a      
posar el primer peu per baixar les escales, van sentir          
que la tele s’havia apagat. Possiblement el senyor        
s’hagués anat a una altra habitació. 
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Les nenes nervioses i sense saber què fer van baixar          
les escales a poc a poc, intentant que les escales          
grinyolessin el mínim possible, agafant el mirall entre        
les dues. 
 
De sobte van sentir un soroll de plats i forquilles.          
Segurament provenia de la cuina.  
 
Van passar per davant del menjador mirar cap aquí i          
cap allà, mirant que no es trobessin al senyor boig.  
 
Sentien com si el cor els      
sortiria per la boca.  
Van passar per davant    
la porta de la cuina i van       
veure per l’escletxa de la     
porta, que el senyor    
estava preparant la   
taula. 
 
Finalment van arribar a la porta d’entrada i la van          
deixar tal com l’havien trobat. Van travessar el jardí         
corrents i quan ja eren al carrer es van donar una forta            
abraçada. 
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- Ho hem aconseguit !! -va exclamar la Mar 
- Quina por que he passat -va dir la Lluna         

espantada 
- Espera!! ara que me'n recordo.... Ens hem       

deixat la porta blava de les golfes oberta!! va dir          
la Mar posant-se les mans a la cara. 

- Espero que no se n’adoni !! -va contestar la         
Lluna. - Jo no torno a entrar !! 

 
Quan van arribar a casa de la Lluna, van acordar que           
ella guardaria el mirall amagat al jardí. 
La mare de la Lluna, al sentir les nenes, va sortir de            
casa i va dir: 
 

- Què feu tanta estona a la biblioteca? 
- Ah… és que ens hem enganxat amb un llibre         

molt divertit -les dues nenes es van mirar 
 

- Mar, tu no hauries    
d’anar cap a casa? que ja      
és hora de dinar i els teus       
pares deuen estar   
preopupats -va dir la mare 
 

- Si, si, ja vaig -va contestar la Mar. 
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Al dia següent el primer que va fer la Lluna, era baixar            
amb el pijama posat al jardí al lloc on havien amagat           
el mirall i es va adonar que ja no hi era.  
 
Va entrar a casa ràpidament i amb la intenció de          
trucar a la Mar per explicar-li que havia desaparegut el          
mirall.  
Va agafar el telèfon i va anar a la seva habitació per            
trucar.  
Sorpresa va veure que damunt la tauleta de nit hi          
havia el penjoll que havia desaparegut. 
 
Quan va explicar-li a la Mar, van coincidir en que          

l’Ombra Negra. s’havia endut el mirall i els havia          
tornat els objectes tal com havia promès. 
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CAPÍTOL 19: LA PORTA DELS 4 PANYS 
 
Al matí la Mar i la Lluna van anar caminant fins arribar            
a la biblioteca. De camí van veure la casa del senyor           
boig i van passar per davant de pressa, recordant tota          
la por que van passar quan van entrar, fins que van           
arribar a la biblioteca. 
 
Van anar al racó on sempre es ficaven a llegir,          
van¨treure el llibre de la motxilla i van buscar la          
següent pàgina per llegir. Els va cridar molt l’atenció el          
títol del capítol: 

 
Van començar a llegir fins que van trobar un rodolí          
escrit que les fa deixar de pedra: 
 

Quatre panys hi ha,  
un a cada dimensió et portarà, 
però has d’escollir bé,  
perquè sinó t’empenediràs. 

 
- Què deu voler dir això? -va preguntar la Mar 
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Però el que encara no sabien, era que estaven a punt           
de descobrir-ho. 
 
De sobte, es va fer tot fosc. No podien veure res           
menys una llum que envoltava l’entrada d’un túnel.        
Tenien molta por. No sabien que hi havia al final del           
túnel. 

 
Es van endinsar pel túnel i      
van agafar-se de la mà i      
van adonar-se que a    
mesura que anaven   
caminant, cada cop es veia     
més clar al final del túnel. 
 
Quan ja els faltava poc per      
sortir, la llum es va tornar      
molt clara, tant que van     
tenir que tancar els ulls i      
seguir caminant. 
 

 
Quan van tornar a obrir els ulls, es van adonar que           
estaven en un museu: 

- Què estrany? -va dir la Lluna  
- Què fem aquí? -va exclamar la Mar mirant al         

voltant seu 
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Les nenes pensaven que era un museu de transport,         
perquè hi havia cotxes antics que s’engegaven amb        
una manivela, un vagó de tren de vapor, maletes         
antigues, etc. 
 
El que més les va sorprendre era una porta que          
curiosament tenia quatre panys. Era una porta       
robusta, feta de fusta de color marró intens. Els quatre          
panys tenien una anella de ferro forjat. 
 
El primer pany tenia    
un gat que portava    
un ratolí penjant de    
la boca.  
 
L’altre pany tenia   
un llop que no    
semblava molt  
amigable.  
 
El tercer tenia un    
lleó que donava   
por, però el que    
més les va   
impactar, va ser l’últim pany que tenia un drac, amb          
aquells ulls que miraven i aquelles punxes i dents. 
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Les nenes es van quedar mirant una estona i com que           
no es van ficar d’acord en qui obria la porta perquè           
tenien por, van decidir obrir-la a la vegada.  
 
Van ajuntar les mans i sense pensar-ho van girar el          
pany del drac i van empènyer la porta.  
 
Van travessar la porta i per fi van poder veure el           
paisatge. Hi havia molt soroll de gent i música i també           
llumetes de colors. 
 
On haurien anat a parar?? 
 

  

91 



 

CAPÍTOL 20: EL TEMPLE XINÈS 
 

Van mirar al voltant seu i van veure les cases, els           
edificis i com anava vestida la gent i van deduir que           
estaven a Xina. La porta que van obrir al Museu de           
Transport devia ser una porta de teletransport, ara ho         
entenien tot, s’havien teletransportat a Xina. 
 
Al carrer celebraven l'any nou xinès, estava ple de         
fanalets penjats, hi havien dracs de molts colors.  
 

 
Tenien els ulls allargats i vermells i les celles grans          
que es movien. També tenien les dents blanques i         
afilades. A més a més el cos del drac estava cobert           
descates de colors. 
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Els senyors que   

els feien moure   

els dracs anaven   

molt coordinats.  

 
 
 

Veient aquell espectacle es van oblidar de       
preocupades que estaven, fins que se'ls hi va apropar         
una nena: 

- Hola! -va dir la Lluna 
- Hola, d’on veniu? 

Les nenes es van sorprendre al veure que parlava         
català. 
La nena els va explicar que s'havia català perquè 
anava a una escola on aprenenia català. 
 

- Perdoneu encara no m’he presentat, em dic       
Susume. El meu pare i la meva mare tenen un          
restaurant al costat del temple xinès.  
El meu pare és el cuiner i la meva mare i jo            
som les cambreres, però necessitem més      
cambrers perquè avui vindran molts més      
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clients, i com el restaurant és al costat del         
temple encara més, no tenim prouta gent. 
Vosaltres dues voldrieu ajudar-nos? i de camí       
us faig un tour?... -va dir la Susume        
preocupada per si no aceptessin 
 

La Mar i la Lluna sense pensar-s’ho dues vegades         
van respondre: 

- D'acord -va dir la Lluna mirant a la Mar i fent           
una rialla 

- Que comenci el tour per Xina!! -va exclamar la         
Mar 

- Som-hi!! -va dir la Susume movent els braços. 
 
Les tres nenes es van posar a caminar. 
 

- A la vostra dreta    
veureu la tenda de    
l’amic del meu pare,    
treballa fent quadres   
amb tinta xinesa. 

- 你好哥達先生  
(Hola senyor Goda) 

- 嗨, 記得你父親  
(Hola Susume, records   
al teu pare) 

- 再見 (Adéu) 
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- I més endevant veureu la mare d’una amiga        
meva que treballa venent fruites i verdures 

- 你好女士 (Hola Shawkian) 
- 你好姑娘 (Hola Susume) 
- I a l’esquerra podeu veure la tenda de la         

senyora Motoriko, que fa uns pastissos      
boníssims. Son els millors de tot el mercat. És         
una mica seria però és bona persona. 

- 你好女士汽車 (Hola senyora Motoriko) - 新年快     
樂 (Feliça Any Nou !) 

- 你好姑娘 (Hola Susume) 
 
Quan ja eren davant del restaurant la Susume va         
exclamar: 

 
- Aquest és el nostre    
restaurant.  
És diu “Maneki Neko” que vol      
dir en xinès, El Gat de la Bona        
Sort. Passeu, passeu ! 
 
A l’entrada hi havia una estatua      
molt gran del gat de la sort de        
color blanc que movia la mà cap       
al davant i darrera. Això era un       

gest per a que els clients passessin a dins. Feia una           
mica de gràcia perquè era molt panxut. 
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A l’entrada hi havia una teulada de color verd i les           
portes eren vermelles. 
 
Dins el restaurant hi havia molta varietat de plantes i          
els llums del restaurant eren fanalets.  
Les taules eren de fusta i les cadires estaven folrades          
amb una tela d’un estampat de fulles i flors.  
També hi havia un sofà molt llarg de color vermell. 
 

 
 
La Susume els hi va dir: 
 

- Aquí teniu els vestits de cambreres, segur que        
us quedaran super bé. 
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Les cambreres portaven un 

kimono vermell i negre i un 

monyo al cap. Els cambrers 

també anaven de vermell. 

 
 
 

Van trobar a la mare de la Susume servint els plats. 
 

- 嗨，媽媽，我向您介紹海洋和月亮 (Hola mare,   
et presento a la Mar i la Lluna).他們是我的朋友        
，我認為因為我們有很多工作，他們可以幫助我

們為您服務 (Són amigues meves i he pensat       
que, com que tenim tanta feina, ens podrien        
ajudar a servir).  

- ...如果他们同意，我认为很好 (...si elles hi estan     
d'acord, em sembla bé) 
作为奖励，我们可以邀请他们共进午餐 (i com a    
recompensa les podem convidar a dinar) -va dir        
la mare de la Susume 

 
Les nenes es van posar a treballar.  
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Com que no parlaven xinès, les nenes agafàven els         
plats que estaven fets i la Susume els hi deia a quina            
taula els tenien que servir. 
 
Els clients estaven encantats en veure aquelles nenes        
occidentals tan alegres. 
 
Quan van marxar tots els clients estaven molt        
cansades i tenien molta gana. Tal com va prometre la          
mare de la Susume que les convidaria a dinar, les          
nenes es van seure a taula. 
 
 
La mare de la Susume va 
posar la taula plena de 
plats petits amb menjar 
típics xinès: noodles amb 
salses orientals, 
farcellets, arròs, etc.  
 
La boca se'ls hi feia aigua amb aquell menjar tan          
exòtic. 
 
Van començar a menjar de diferents plats, la majoria         
no els havien provat mai, però ho van trobar deliciós.          
Es van quedar molt plenes, com si tinguessin la panxa          
inflada.  
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Després de dinar, tal com la Susume va prometre, van          
anar al temple, que estava just al costat del         
restaurant, per acabar el tour. 
 

 
 
Per arribar al temple van haver de pujar moltes         
escales. Les teulades del temple eren corbades amb        
puntes d’un color daurat, les columnes que sostenien        
el temple eren vermelles amb dibuixos de dracs. 
 
Quan van arribar a l’entrada van passar per sota dels          
fanalets que hi havien penjats a la teulada. També hi          
havia un gong enorme de ferro. 
 
A dins era una mica fosc, el sostre estava pintat a mà.            
Feia olor entre humit i olor d’encens cremat.  
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Al fons del temple hi havia      

una estàtua d’un Buda    

daurant d’alt d’un altar,    

rodejat d’espelmes i hi havien     

persones que li feien    

reverència. 

 
 

Al sortir del temple van tornar a veure el gong i sense            
poder resistir-se la Mar i la Lluna van agafar el pal del            
gong i abans de tocar-lo van mirar a la Susume, com           
demanant permís per tocar-lo.  
 
Ella va fer que sí amb el       
cap amb una rialla a la      
cara. 
 
Les nenes van agafar el pal      
i el van fer sonar a la       
vegada amb força: 
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El soroll encara continuava vibrant i les nenes es van          
posar a riure mirant-se una a l’altra. 

De sobte, van desaparèixer amb el so        
del gong. No els hi va donar temps ni acomiadar-se de           
la Susume.  
De cop es van trobar a la biblioteca. 
 

- Hem tornat!!. No ens ha donat temps ni tan sols          
a donar-li les gràcies a la Susume! -va dir la          
Lluna 

- Però el més important és que ens ho hem         
passat super bé. I hem fet una nova amiga, la          
Susume -va dir la Mar recordant el dia 
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- Els nostres pares deuen estar molt preocupats!!       
Hem passat tot el dia fora -va dir la Lluna          
posant-se les mans a la cara pensant quina        
excusa dirien al seus pares i quin càstig els hi          
cauria. 

 
Les nenes es van adonar d’una cosa ben curiosa, que          
encara era de dia i elles havien passat tot el dia amb            
la Susume. Hauria de ser de nit normalment… 
 
Això volia dir que el temps s’havia congelat mentres         
elles eren fora i a més era l’hora de dinar.  

 
Van anar corrents cap a casa. 
 
Quan la Mar va arribar a casa, la seva mare va dir: 

- Vinga que ja és hora de dinar que t’estàvem         
esperant !! -va cridar la mare 
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- Hola mare! ….és que…no tinc gaire gana… -va        
murmurar la Mar fent una ganyota.  
 

- Com que no tens gana!! Avui he preparat un         
menjar especial!  
Tú que sempre em dius que vols provar coses         
noves, doncs avui he fet noodles xinesos amb        
rotllets de primavera!! -va dir la mare       
emocionada 

- ... -va dir la Mar     
entre dents per a que no ho sentís la seva          
mare.  
 

I sense cap més opció la Mar es va posar a menjar            
amb cara de fàstic. 
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CAPITOL 21: FINAL DEL TRAJECTE 
 
La Mar i la Lluna aquell dia es van quedar a casa            
perquè no volien anar a la biblioteca. 
 
Van buscar la següent pàgina del llibre per llegir on          
s’havien quedat el dia anterior i van llegir una frase          
molt estranya: 
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Era com si el llibre els hi volgués dir alguna cosa: 
 

- Què estrany -va dir la Lluna 
- Què deu voler dir això? -va exclamar la Mar 
- Creus que el llibre ens està intentant de        

transmetre algun missatge? -va preguntar la      
Lluna 

- És molt probable Lluna - va fer que sí amb el           
cap 

- Aquí diu: unides esteu com nosaltres, però el          
destí us indica el camí i aviat us separareu i                 
una nova aventura emprendreu. 

- Clar! com que ja s'acaben les vacances d'estiu,        
haurem de separar-nos per anar cadascuna al       
seu col·legi i una nova aventura emprendreu,          
es refereix a que un nou curs començarem. -va         
dir la Mar obrint molt els ulls 

- I el segon rodolí diu: on el llibre savi vau              
trobar, al mateix lloc l’haureu de tornar, és a               
dir a la biblioteca i a unes altres mans passarà              
deu voler dir que unes altres persones tindran        
el llibre i gaudiran de la seva màgia -va dir la           
Lluna. 
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Quan van dir aquestes paraules de sobte, les lletres         
es van tornar de color blanc i com el paper era blanc,            
era com si les lletres haguessin desaparegut. 

 

- Però que ha passat? -va exclamar la Mar 
- És com si no hi hagués res escrit -va dir la           

Lluna. 
 
Van examinar totes les pàgines ràpidament. 

- És com si el llibre hagués fet desaparèixer les         
lletres, potser... perquè vol que passi a unes        
altres mans -va dir la Mar una mica trista 

- Ens hem divertit i hem passat molts bons        
moments, però hem de fer el que ens mana el          
llibre -va dir la Lluna amb raó. 
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Es van dirigir cap a la biblioteca per tornar el llibre. 
 
A l’entrada van saludar a la senyora Silvers: 

- Hola senyora Silvers ! 
 
Ella les va saludar amb el cap com altres vegades i la            
Mar i la Lluna van dirigir-se cap a la prestatgeria, on           
inicialmente van trobar el llibre.  
 
Van deixar el llibre a la      
prestatgeria on el van trobar     
enmig d’altres llibres.  
 
Ho van fer a la vegada ajuntant       
les mans, recordant totes les     
aventures que van passar. 
 
Es van dirigir cap a la senyora Silvers per         
acomiadar-se i van dir: 
 

- Senyora Silvers, és l'últim dia que ens veurà.        
Avui ens anem cadascuna a casa per tornar a         
l’escola i ens voliem acomiadar de vostè. 

- Gràcies per tot -va dir la Lluna 
- Molt bé nenes, que vagi bé el curs -va dir la           

senyora Silvers amb una rialla a la cara una         
mica postissa. 
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- Ja m’heu tornat tots els llibres? -va preguntar la         
senyora 

- Sí, sí... -va dir la Mar, movent el cap amunt i           
avall i mirant a la Lluna amb una rialla a la cara. 

- Adéu ! 
- Adéu ! 

 
Les nenes van anar cap a casa de la Lluna que era la             
casa que estava més a prop. 
 
Quan van arribar a la porta era l’hora d'acomiadar-se: 
 

- Ha estat el millor estiu de la meva vida -va dir la            
Mar amb els ulls plorosos 

- Ha estat indescriptible!! -va exclamar la Lluna  
- Si ho expliquéssim, segur que no ens creurien.        

Totes les aventures que hem     
passat juntes. No trobo millor     
persona que tú, per això et regalo       
aquest collaret de forma de cor      
partit per la meitat i amb un iman,        
s'ajunten les dues meitats, aixì     
sempre et recordaràs de mi -va dir       
la Mar amb les llàgrimes als ulls 

- Tranquila que jo mai t'oblidaré -va      
dir la Lluna plorant també 

- Fins al pròxim estiu !! 
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- Sí, ens tornarem a veure l’any vinent !! 
- No és un adéu, és un fins aviat. Estarem en          

contacte per telèfon -va respondre la Mar. 
 
Les dues nenes es van donar una abraçada plorant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I si teniu curiositat per saber com m’imagino jo les                   
protagonistes del llibre, la Mar i la Lluna, us deixo una                     
imatge. 
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La Mar i la Lluna es coneixen durant les vacances          
d’estiu i es fan millors amigues. 
A la biblioteca del poble troben un llibre màgic ple de           
secrets, misteris i personatges molt especials que       
surten del llibre. 
Les protagonistes descobreixen noves dimensions     
que les condueixen a tot tipus d’aventures. 
 
No esperis més, si vols saber molt més !!  
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