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Hola, em dic Anthony Mcqueen, agent especial del SIB, ara us explicaré una història que va passar

fa molts anys amb un xiulet que sempre portava penjat al coll i que em va salvar la vida.

Era un dia normal i corrent al SIB, el Servei d'Intel·ligència Britànic, o allò ens pensàvem. El nostre

cap, David Alwindrid, va encarregar a una part dels seus agents una nova missió: Acabava de

rebre una carta especial on hi deia que havien capturat el millor agent de tots, l’Anthony Mcqueen,

jo mateix, i que només hi havia dues maneres de rescatar-me. Resolent els quatre enigmes que el

segrestador havia deixat o donar-li 100.000.000.000€. El SIB no disposava d’aquests diners, o si

més no volia esgotar primer totes les possibilitats abans que pagar aquesta quantitat tant

astronòmica. Així que els agents Ben Watson, Axel Snow, Peter Gathy i Tina Hansel, es van posar

a resoldre el primer enigma. Només hi havia un problema, que no s’avenien GENS.

-A veure, què pot significar 12+4-C/Bo�l��a�d?- Va preguntar en Ben Watson mentre llegia la carta - El

més probable és que es tracti d’una adreça. - Va dir l’Axel Snow mentre els altres el miraven amb

cara de “ja ho sabia” o “és evident”- De moment el més necessari és que localitzem el carrer

Boulevard. Ja deixarem per després la resta. - Va dir en Peter Ghathy molt convençut. Tot seguit,

en Peter, va mirar a la Tina Hansel amb cara de “Ja vas tard”. - Ja ho tinc!, la segona pista és a la

casa número 10 de Halley Just. Suposant que la primera pista és la de la carta. - Va dir la Tina

Hansel amb to de superioritat. - 12+4 fan 16 i el carrer Boulevard és el carrer número 6 de la ciutat

on es localitza, Halley Just. 16-6=10, per això la segona pista és a la casa número 10 de Halley

Just. - Va afegir la Tina.- No he entès res. M’ho podrieu tornar a explicar?- Va preguntar

vergonyosament l’Axel. - Sí, esclar. - Va dir la Tina. - La primera pista és per trobar la segona pista.

Així com ho van saber, van anar directes cap a la casa número 10 de Halley Just on hi van trobar la

segona pista. Era una casa molt vella i semblava abandonada. Allà hi van trobar dues inspectores

que més aviat feien pinta de mestra i alumna, ja que una semblava molt més jove i de la nostra

edat. Les detectius els van preguntar què hi fèien, allà. -Hola, em dic Maria Springsteen i m’han dit

que vigili l’enderrocament d’aquesta casa. Així que necessito que em digueu què heu vingut a fer



aquí. -Va dir la que semblava la mestra. -T’ho explico. -Va dir la Tina mentre els altres es

recargolaven per haver de tornar a sentir la història. -Era un dia normal i corrent al SIB, al servei

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,... -Ja sabeu que la Tina s’enrotlla més que una persiana… -Bé em

sembla que farem una excepció i us ajudarem amb aquesta missió, per cert, em dic Eleven Hop.

-Va dir la que semblava alumna perquè la Tina callés. Pensativa, Eleven Hop intentava ordenar tot

l’entramat que la Tina els hi havia explicat. Tothom la coneixia amb l'àlies “the silence”. Havia estat

entrenada pels millors agents del Servei Secret Britànic. De poques paraules però amb una intuïció

femenina que l’havia fet destacar entre les millors agents del món. Ella sabia que “els 4 enigmes”

era el joc del gat i la rata. Pensava que seguir les pistes era perdre el temps, l’únic que volien, els

qui es feien anomenar segrestadors, era tenir accés al CPD i ho farien mentre tots eren al carrer

buscant els rastres. Eleven va reaccionar amb cara de que potser ja seria tard– Jo me'n vaig a la

base. No podia permetre que el servei d’Intel·ligència Rus, de qui ella sospitava, s’apoderés del

CPD i en contrapartida de la informació confidencial que hi contenia. Havia estat entrenada per

defensar el seu país encara que això li suposes la seva pròpia vida.

La resta d’agents es van dirigir a llegir la segona pista que l’Axel la va agafar amb rapidesa. -La

pista diu “Sho��n���” i ja està, que estrany… -Es va preguntar en Ben. -Oh, jo sé què és Shortnite!

-Va dir cridant en Topete- És un videojoc que no es va poder estrenar i només hi és a un sol lloc, els

recreatius “Game” de Hiddenville que ja es van tancar fa temps. -Va afegir en Topete. -Així que la

tercera pista ha de ser allà, per tant som-hi!!. -

Un cop allà, realment aquell edifici feia molta por…

- És aquí? - va dir la Maria Springsteen amb la cara desencaixada.

- No fa pinta que hi visqui ningú - va dir en topete. -Es trobaven davant d’un edifici molt antic i

efectivament, semblava abandonat.- Hi entrem o què? No sé vosaltres però jo he de sortir de festa

- Va dir l’Axel que semblava que mai maduraria.- Dius unes tonteries. -va cridar la Tina -

Ja a dins hi van trobar un sobre - Què és això? - Va preguntar l’Axel - Un sobre “ximple”!- Li va

etzibar la Tina - Aquí te��� la te���r� i la qu���� pi��� ju���s. Qu�n�� ga��� te��� d’a�x��a�-vo� la ca���� ja����ja��...us he



ti���t be� di��r��� el te��s sufi����t pe� jo po���-me en��� to�� la in���m��ió qu� ne���s��o de la Bas�...ja ho ti�� to�

ja����ja...no ��� q�e ���r�u, qu�� �� ar����u j� �� hi ���b��e� RE��S�!

El �o�t�� ��ti��� c��    Dav�� A�w���ri�.

-Això és molt fooort- van dir tots alhora- el nostre cap, en David, ens ha ben timat!!!!!!...

Mentrestant a la base, l’Eleven Hop va començar a sentir un sorollet molt fi, com un xiulet, no

entenia d’on venia però el sentia. Va començar a moure’s amb silenci per la sala on hi havia tots els

aparells. Es va dirigir a la cambra del costat, el sorollet parava de tant en tant. De cop va

entreveure una placa de ferro a terra que semblava de les clavegueres o una cosa així. La va

aixecar i amb una llanterna va enfocar avall. Molt al fons del pou brillava una cosa. Va enfocar bé i

hi va veure algú amb un xiulet platejat penjat al coll. -Una corda- va pensar-necessito una corda-

remenant en va trobar una. La va lligar a una pota d’un moble de ferro i la va llençar avall -Hola qui

ets?- va dir amb veu de por- Em dic Anthony Mcqueen i sóc agent especial del SIB va dir un cop a

dalt. En aquell moment entraven la resta dels agents per la porta...

Els hi vaig explicar que feia temps que sospitava d’una conspiració dins del mateix departament.

Com que no en treia l’aigua clara vaig decidir instal·lar microcàmeres als diversos CPD així com fer

còpies de tots els arxius i esborrar-los de les màquines centrals. El cap David Alwindrid en veure’s

descobert va pensar que tot se n'aniria a norris i va haver d’idear una coartada que l’ajudés a

guanyar temps per accedir a tota la informació del servei d’intel·ligència. El millor que se li va acudir

va ser simular el meu segrest i inventar uns rastres a traïció, això faria que els agents sortissin al

carrer i ell, conjuntament amb els espies russos, podrien accedir lliurement als CPD. Amb el que no

van comptar era amb la intuïció de l’Eleven i la meva astúcia que, dins aquell xiulet de so estrident

hi amagava una espècie de pinyol amb un gran tresor al seu interior, un microxip amb tots els

arxius del servei secret britànic. Ara en David Alwindrid segur que ja devia ser a les Amèriques

pensant que havia aconseguit el que volia. Res li podia fer imaginar que, tot el que havia gravat

pels russos no era ni més ni menys que una famosa sèrie britànica sobre sa majestat la reina.

Vet aquí doncs la meva història i la d’un simple xiulet que, no tan sols em va salvar la vida a mi,

Anthony Mcqueen, sinó també a milions de persones.


