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MISTERI... 
A LES ESCALES!

Cada dissabte al matí les Tea Sisters tenien 

una cita molt especial: a les golfes de l’Agència 

del Cor els esperava un cap de setmana apas-

sionant ple d’investigacions 

i 

Abans, però, era obli-

gat passar per la Pas-
tisseria Daisy per 

començar el dia amb 

una bona dosi d’ener-

gia gràcies als fantàs-

tics pastissos acabats 

de sortir del forn de 

Tamara.

7

Per a
l’Agència  

del Cor



—Benvingudes, detectives del cor! —les va sa-

ludar també aquell dia la seva amiga pastisse-

ra—. Ja teniu els croissants a la bossa; aca-

bo de preparar-vos els sucs i després podreu 

córrer a obrir la vostra agència!
—Perfecte, gràcies! —li va somriure Violet, 

contenta.

—I què, doncs? Esteu preparades per a un 

nou cas? —va voler saber Tamara.

—Preparadíssimes! —va contestar Paulina.

MISTERI... A LES ESCALES!

GRÀCIES! AQUÍ
 HO

 TEN
IU!

QUINA OLORETA! 



—Per ambientar-nos, ahir al vespre vam anar al 

cinema  a veure una pel·lícula policíaca 

—va explicar Nicky—. Misteri a l’ombra!

Pamela va donar un COP D’ULL a Colette 

i va riure per sota el nas:

—A Cocó li va encantar... excepte quan es va 

tapar els ulls per no mirar!

—Bé, en un parell de moments de la pel·li 

vaig trobar que hi havia... una mica massa de 

sus pens per al meu gust! —va dir Colette, en-

vermellint—. Quan la investigadora torna al 

seu estudi i mentre puja les escales, li fa la sen-

sació que més amunt sent sorolls... i com més 

puja, més a prop  són els sorolls... fins que 

comprèn que provenen justament de la seva 

agència... on troba la porta oberta... i alesho-

res un desconegut vestit de negre surt cor-
rents i desapareix escales avall... Llavors sí 

que vaig fer un bot a la cadira, de l’ensurt!

MISTERI... A LES ESCALES!
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—Confirmo que va fer un bot a la cadira! —va 

somriure Pamela, abraçant afectuosament la 

seva amiga—. Em vas fer botar a mi i tot!

Quan van tenir preparats els esmorzars, les 

cinc amigues van dir adéu a Tamara i van en-

trar pel portal del costat de la pastisse-

ria cap a l’últim pis, a les antigues golfes que 

havien transformat en l’Agència del Cor. Però 

tan bon punt van posar el peu al primer es-

glaó... tong!
Colette va exclamar, preocupada:

—Noies, què ha estat aquest soroll?! Venia de 

l’agència?!

—A mi només m’ha semblat una finestra que 

s’ha tancat amb el vent... —va deduir Violet.

Pamela, en canvi, acostant-se a Colette, va 

deixar anar amb aire terrorífic:

—O potser ha estat... el desconegut de neeegre!

Intrigades, les detectives del c van 

MISTERI... A LES ESCALES!
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pujar les escales mirant atentament al seu vol-

tant; al replà de l’agència, però, no les espera-

va un misteriós criminal a punt de fugir, 

sinó... una noia de SOMRIURE tímid!

—Hola! Em dic Alícia i... necessito l’ajuda 

de l’Agència del Cor! —va exclamar la desco-

neguda en veure-les arribar.

MISTERI... A LES ESCALES!

                 EHEM... HOLA! 

HOLA!

      
             QUINA SORPRESA! 



UN CAS DE 
TIMIDESA AGUDA

Just després d’haver-se presentat, les joves in-
vestigadores van convidar Alícia a en-

trar, perquè els expliqués amb calma quin era 

el motiu que l’havia portat fins allà.

—Perdoneu si m’he presentat de sobte, 

sense avisar —va dir la noia—. Però ja no sa-

bia què fer!

—No t’has de disculpar, has fet molt 

bé venint directament aquí —va assegurar Co-

lette—. Ens morim de ganes d’escoltar la te-

va història i saber com et podem ajudar!

Mentre Paulina agafava paper i bolígraf 

per apuntar els elements més importants del 

nou cas, les altres detectives del cor i Alícia es 
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van acomodar al sofà i so-

bre els coixins que hi havia al 

voltant.

—No sé ben bé per on comen-

çar —va admetre la noia, co-
hibida—. He decidit adre-

çar-me a vosaltres tan de cop 

i volta, que ni tan sols he tingut 

temps d’ordenar una mica les idees!

—Bé, comença des del principi! —va som-

riure Paulina.

—I si et preguntes quin deu ser el principi..., 

normalment és l’element que és més impor-

tant per a tu! —li va suggerir Pamela, mirant 

que la noia s’hi trobés a gust.

—D’acord, aleshores començaré per Bruno —va 

contestar Alícia sense dubtar—. Ell és l’ele ment 

més important..., la raó per la qual sóc aquí.

—És amic teu? —va preguntar Violet.

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA
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—Sí —va assentir Alícia, i just després va 

brandar el cap amb força i va rectificar de se-

guida—: Vull dir, no és ben bé...

—O sigui que sou amics..., però no sou 

amics? —va preguntar Colette.

Alícia va riure, incòmoda:

—A veure, intentaré explicar-me millor: m’agra-

daria ser amiga de Bruno, perquè és un noi 

encantador, però, per desgràcia, no ens 

hem presentat mai i no ens coneixem gaire...

—Potser no el coneixes gaire, però alguna cosa 

d’ell t’ha impressionat —li va dir Violet amb 

un somriure.
—On us heu conegut, Bruno i tu? —va pre-

guntar Paulina.

—Ens creuem gairebé cada dia a l’escola 

de música —va explicar Alícia.

—Oh, així no m’havia equivocat: això són par-

titures musicals! —va exclamar Violet mentre 

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA
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assenyalava els fulls que sobresortien de la 

motxilla  de la noia. Després, des-

plaçant l’atenció cap a l’estoig que tenia a la 

vora, va afegir—: I aquí dins hi ha una...

—Flauta travessera! —se li va avançar 

Alícia—. Bruno, en canvi, estudia piano. 

—Tots dos sou músics, que bonic! —va co-

mentar Violet.

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA

ÉS LA MEVA FLAUTA! QUE BONIC!ETS M
ÚSICA...

 



—Teniu molts interessos en comú... i això vol 

dir moltes oportunitats per coneixe−us i poder 

parlar! —va exclamar Nicky.

—En teoria sí... —va admetre Alícia abaixant 

la MIRADA—. A la pràctica, tot i que anem 

a la mateixa escola, no ens hem dit mai res 

que no sigui «hola».

—Bé, però almenys ja és alguna cosa! 
—va dir Pamela fent broma.

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA

EHEM... HOLA... 

HOLA!



Alícia va arronsar les espatlles:

—Encara no he tingut el valor per fer el pri-

mer pas, perquè tampoc estic segura que 

Bruno vulgui ser amic meu... A més, si ell tam-

poc se m’acosta per parlar, potser és perquè li 

sóc antipàtica!

—I per això has vingut a veure’ns —va en-

devinar Nicky—. Vols que esbrinem si Bruno 

et troba interessant!

—A mi em sembla evident que ens trobem 

davant d’un cas de... timidesa aguda! —va 

comentar Violet amb un somriure—. Jo tam-

bé sóc tímida i sé que és molt difícil fins i tot 

tenir la valentia de fer un somriure!

Alícia va envermellir:

—Sí, exacte... i a més, no em queda gaire temps!

—Què vols dir? —va preguntar Paulina.

—El curs escolar està a punt d’ACABAR, 

i un cop s’acabi ja no el tornaré a veure als 

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA
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passadissos de l’escola de música... ni tan sols 

per dir-li ni un tr.st «hola» —va explicar la noia 

abaixant la mirada—. Per això aquest matí he 

vingut corrents a buscar-vos, perquè m’he 

adonat que em queden pocs dies!

Els va explicar que les classes ja s’havien aca-

bat, i que els alumnes només havien d’assajar 

per a l’audició amb què oficialment es tan-

caria el curs.

—Això vol dir que nosaltres també tenim pocs 

dies per resoldre la situació! —va excla-

mar Pam.

—Avui i demà, a l’escola hi haurà una gran 

festa de final de curs oberta també als fami-

liars i amics —va continuar Alícia—. Els vi-

sitants podran participar en algunes classes 

especials i conferències de tema musical.

—Una oportunitat perfecta per recollir pistes! 

—va proclamar Paulina.

UN CAS DE TIMIDESA AGUDA
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