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PISTA!
ARRIBEN NOTÍCIES...

A la redacció de la Gaseta de la Universitat 
de Ratford hi tenia lloc l’habitual REUNIÓ 
mensual per decidir el tema del següent nú-
mero. Però aquell MATI' no s’hi respirava 
l’acostumada atmosfera alegre i desenfada-
da... Ben al contrari, en aquella sala només 
se sentien els SOSPIRS dels estudiants. 
Els nois estaven desanimats perquè no se’ls 
acudia cap idea interessant per al tema del 
mes.
—Ja ho tinc! —va exclamar Paulina, deixant 
damunt de la taula el bolígraf 
amb el qual jugava—. Podem fer un repor-
tatge sobre la història de la Universitat de 
Ratford.
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—Has tingut una idea extraordinària! —va ex-
clamar Colette. 
Però Tanja va replicar, sospirant:
—Sí, però ja la vam tenir fa tres mesos...
—Ah, és clar, per això m’ha semblat tan bona. 
Em sap greu, me n’havia oblidat...
I els estudiants es van tornar a quedar en si-
lenci. Ja feia gairebé DUES HORES que 
eren en aquella aula i no se’ls havia acudit 
cap idea interessant.
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—Ja n’hi ha prou per avui, plego de la reunió, 
companys! —va exclamar Vainilla, que es va 
aixe car d’una revolada i se’n va anar cap 
a la porta—. Ja he per dut massa temps amb 
vosaltres! I a sobre, no sabeu reconèixer una 
bona idea ni que us la posin davant del 
nas... 
Violet li va replicar, esbufegant:
—Mira, Vainilla, l’ÚNICA idea que ens has 
proposat és dedicar el pròxim número de la 
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Gaseta a la guapíssima i elegantís-
si ma hereva de la família De Vissen..., és 
a dir: tu! 
—Vainilla té raó! —va comentar Pamela.
—Ho dius de debò, Pam? Tu creus que li 
hem de dedicar el NÚMERO? —li va 
demanar Tanja, sorpresa. 
La seva amiga va fer un somriure:
—No, no, vull dir que hauríem d’imitar Vai-
nilla: fem una  i anem al jardí per 
escampar la boira i relaxar-nos...
—D’acord, Pam! —va dir Colette—. Potser 
se’ns acudirà una idea quan deixem de 
buscar-la! 
Dit i fet: les coses van anar com havia predit 
Colette. Al cap d’una estona, men-
tre eren al jardí gaudint dels tebis rajos de 
sol hivernal, a la colla d’amics se’ls va unir 
Nicky, que aquell matí havia anat a fer fúting 
pels voltants. 
—Ei, nois! Us porto una notícia extraràtica! 
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No us ho podeu IMAGINAR! —va CRI-
DAR la noia—. L’Illa de les Balenes serà la 
seu d’algunes de les competicions del Cam-
pionat d’Esqu´Juvenil! 
—Es farà aquí, el Campionat d’Esquí??? —va 
demanar Pamela, estupefacta—. I com ho has 
sabut, això?
Nicky va SOMRIURE:
—Doncs mira, ha 
estat gràcies al fet 
que se m’ha tren-
cat el  
d’una vamba!
—Què hi té a veu-
re el cordó de la 
teva vamba, Ni- 
cky? —li va pre-
guntar Craig, per-
plex.
La noia va es cla-
fir a riure.
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—Molt, hi té a veure, perquè, si no se m’ha-
gués trencat, hauria continuat cor-
rent i no hauria entrat al Zanzibasar per com-
prar-ne un de NOU..., i no hauria parlat 
amb Tamara, la mestressa. 
—Mmm, continuo sense entendre-ho... —va 
murmurar Craig. 
—Tamara sempre està SUPERINFOR-
MADA de tot el que es fa a l’illa, i és ella 
qui m’ha parlat del campionat!
—Vols dir que... —va voler aclarir Colette—. 
Que l’esdeveniment esportiu més im-
portant de les pròximes setmanes tindrà lloc 
a la nostra illa?
—Justa la fusta! —va exclamar la seva ami-
ga, CONTENTI ´ SSIMA.
—Doncs sí que és una notícia extraràtica, 
companys! I ja sabeu què significa, oi? —va 
dir Paulina.
Les Tea Sisters i els seus amics es van inter-
canviar una mirada d’ intriga.
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—Què significa, Pilla? —li va demanar Tanja. 
Llavors Paulina els ho va explicar:
—Doncs significa... que ja hem trobat el nos-
tre tema interessant per al pròxim 
número de la Gaseta! 
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