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Estudiants

dEsaparEguts
El rector Octavi Enciclopèdic de Ratis anava a
pronunciar el seu tradicional discurs de fi
nal de semestre als estudiants de la Universi
tat de Ratford. Es va allisar la jaqueta, es va
arreglar el corbatí, es va escurar per
última vegada el coll i va entrar a l’ AULA Mag
na, on s’esperava que l’acollirien amb l’habi
tual i càlid aplaudiment.
A l’aula, però, no es va sentir ni tan sols un
picament de mans perquè... estava deserta!
El rector va clavar la mirada a les cadires bui
des, desconcertat: on s’havia ficat la gent?
Per la porta va entrar Isidor Manetes amb un
enorme raspall per fregar el terra.
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E studiants

dEsaparEguts

—Il·lustre rector! Què hi fa, aquí?
—Havia de pronunciar un discurs als estu
diants... —va
De Ratis—. Però
no entenc què se n’ha fet, d’ells!
Isidor va somriure:
—Però com, que no ho sap? Avui ha sortit
Petjades al volca! Després de Misteris al
gel, es morien de ganes que arribés!
—
Però de què parles?
—De l’última obra mestra de Vígmar Oddsson,
el gran escriptor de novel·les policíaques!

sospi rar

it
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A s
h
volc
i
l
A
u
Av
es

Pe

T2_10183733 Persecució pel gel 009-180.indd 10

Ad
tj

20/2/17 16:49

E studiants

dEsaparEguts

No em digui que no el coneix! Jo em passo les
nits despert per acabar els seus llibres!
—Ehem... Jo... El cert és que... no sé qui és.
I sobretot no entenc què té a veure amb el fet que
tots els meus estudiants hagin desaparegut!
Isidor va riure sorneguer:
—Que no ho ha entès encara? Tots han mar
xat a correcuita a adquirirne un exemplar!
ntrigat, el rector es va dirigir cap
a la llibreria de la universitat.
Davant de l’entrada s’amuntegava una pila
d’estudiants, entre els quals hi havia les Tea
Sisters.
—Rector, no sabia que vostè també era fan de
Vígmar Oddsson! —va exclamar Violet,
sorpresa—. Ja ha recollit el seu llibre de Pe t

i

-

jades al volca?

—La veritat és que no en sabia res fins fa un
moment... Però si és tan interessant per fer
oblidar a tothom la cita a l’Aula Magna...
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E studiants

dEsaparEguts

balbucejar

Violet es va posar vermella i va
:
—El discurs de final de semestre...
—Quin disc... Oh, no! Ens en hem oblidat!
—va intervenir Pamela.
—Ja me n’he adonat —va replicar el rector,
contrariat.
Les Tea Sisters es van disculpar amb el rector.
—Ens sap molt dE grEu ... —va dir
Colette.
Paulina va afegir:
—Ens hem deixat portar per la febre de la
lectura!
En aquell punt, al rostre del rector es va di
buixar un somriure:
—No passa res. Al cap i a la fi, la lectura és
un entreteniment molt noble. Això vol dir
que... —Les noies es van mirar pre
ocupades: potser el rector estava pensant
imposarlos un càstig a elles i als seus com
panys?— hauré de posarme també a llegir els
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Vígmar Oddsson

Petjades
al volcà
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E studiants

dEsaparEguts

llibres d’aquest tal Oddsson! —va
concloure el rector.
Les Tea Sisters van esclafir a riure.
—Ja ho veurà, com li ag radaran! —va in
tervenir Pam—. Són novel·les policíaques tre
pidants, ambientades a la terra de l’escriptor,

IslàndIa!

Colette va suggerir:
—Comenci pel primer llibre, El cas de la cas
cada platejada, en què l’inspector Ólafur in
daga sobre un
lladre de qua
dres que té un cau amagat sota...
—Para el carro! —la va interrompre De Ra
tis—. Vull descobrir jo solet la clau del
misteri... si no, quina gràcia té?

misteriós

14

T2_10183733 Persecució pel gel 009-180.indd 14

20/2/17 16:49

